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ÚJ JÁTSZÓTÉR.
A nyíregyházi Rotary
Club kezdeményezésére több mint 10 millió
forintból épül integrált
játszótér a belvárosban.
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„NYÍREGYHÁZI” LOGÓ
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PEZSGÕ DIÁKÉLET
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SZÍNHÁZ

PULCINELLA.
Lehet-e egy gyermekelõadás készítõi számára
nagyobb elismerés,
mintha látják a kicsinyek csillogó tekintetét?
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VIRÁGKÖTÕ BAJNOK

EGYEZTETETT A HULLADÉKKOMMANDÓ
Az illegális hulladéklerakók visszaszorítása és felszámolása érdekében az idei év
feladatairól egyeztettek a nyíregyházi Hulladékkommandó tagjai. A megbeszélésen
elhangzott, Nyíregyházán évente átlagosan 21 ezer tonna szemét keletkezik, melynek több mint fele illegálisan lerakott hulladék. 2015-ben a NYÍRVV Nonprofit Kft.
280,6 tonna illegális szemetet gyûjtött össze a városban, amely 86 tonnával több az
elõzõ évinél. Az egyeztetésen az is kiderült, hogy az idei évben a kommandó a
tervek szerint 10–12 alkalommal lép majd akcióba. Akit a helyszínen érnek tetten,
helyszíni bírságként 50 ezer forintot kell fizetnie. Továbbá, akivel szemben szabálysértés miatt tesznek feljelentést, 150 ezer forintos bírsággal sújtható. Nyíregyháza
önkormányzata 2015-ben az illegális hulladék összegyûjtésére és megsemmisítésére 8,5 millió forintot fordított.

XXIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM
2016. ÁPRILIS 22.

ANDOK KALANDOK
Szombaton átadták a Nyíregyházi Állatpark legújabb látványosságát, az Andok kalandokat. A sóstói
kert szintén ekkor kapta meg Anthony Sheridan, független állatkerti szakértõtõl az Európa legjobb
állatkertje címet is. Képünkön dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Gajdos László, az
állatpark igazgatója veszi át az elismerést. (Folytatás a 3., programajánló a 15. oldalon.)

ÓRIÁSI EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÁS NYÍREGYHÁZÁN
Felszentelték szombaton a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház új gyógyászati épületeit. A 16 milliárd forintos uniós és állami támogatásból az elmúlt évtizedek legnagyobb egészségügyi beruházása valósult meg.
Évente mintegy 10 ezer fekvõ- és 100 ezer ambuláns
kis beteget kezelnek a Jósa András Oktatókórház Gyermekosztályán, több speciális ellátás pedig csak itt érhetõ
el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A beruházás a
Tömbkórház projekt egyik eleme.

KORSZERÛBB ELLÁTÁS
A 15 milliárd forintos fejlesztés során új Sürgõsségi Betegellátó Centrumot, és korszerû onkológiai, valamint szívés érrendszeri tömböt is kialakítottak.

Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója a
rendezvényen elmondta: az intézmény évente mintegy 115
ezer fekvõ- és 3 millió járóbeteget lát el. A Nyíregyházán
uniós és állami támogatásból megvalósult fejlesztés eredményeként lerövidülnek a betegutak, javul az ellátás minõsége, és költséghatékonyabbá válik az intézmény mûködése is.
– Úgy gondolom, hogy ez a beruházás, ami most lezajlott Nyíregyházán, a szakmaiságunkat öregbíti. A nyíregyházi kórház egy nagy megyei ellátó intézmény bázisintézménye, így mind a sürgõsségi ellátás, a gyermekgyógyászat, az onkológia, a belgyógyászat, mind pedig a fertõzõ- és a rehabilitációs tevékenységünk is ennek megfelelõen fejlõdik majd.
(Folytatás az 5. oldalon.)

A történelmi egyházak képviselõi megáldották és megszentelték az új tömbkórház épületeit
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GYERMEKEINK OKTATÁSÁÉRT

SZÍNÉSZ A ZRÍNYIBEN

„A jövõért, gyermekeink oktatásáért!” címmel konferenciát tartottak a
megye köznevelési intézményei vezetõinek a VMKK-ban. Sipos Imre, az
EMMI köznevelésért felelõs helyettes
államtitkára aktuális oktatási kérdésekrõl tájékoztatta a résztvevõket.

A színmûvészet rejtelmeibe és kulisszatitkaiba pillanthattak be a Zrínyi
Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti kollégiumába látogatók. A Móricz Zsigmond Színház Soós Imre díjjal kitüntetett mûvésze, Rák Zoltán mesélt a fiataloknak a színészlét két oldaláról.

ÚJ JÁTSZÓTÉR NYÍREGYHÁZÁN

Pták István (balról a második) a nyíregyházi Rotary Club elnöke az esemény résztvevõivel
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TE TUDSZ MAGYARUL?

ZUMBA PARTY

Szûkös a szókincsük és gyenge a
kommunikációs készségük a fiataloknak. A szakemberek szerint ez annak
köszönhetõ, hogy egymás közt sms
vagy chat nyelvet beszélnek. A kommunikáció fontosságáról tartott elõadást Minya Károly a TIT székházban.

Lesch Zsófia az elsõk között végezte el az országban a zumbaoktató
tanfolyamot, és ennek már hat éve.
Az évforduló apropóján úgy döntött,
egy fergeteges bulival ünnepli meg
mindezt az Alvégesi Mûvelõdési
Központban.

Több mint 10 millió forintból épül játszótér Nyíregyháza belvárosában. A
Rotary Club karitatív szervezet célja ezzel egy olyan közösségi szabadtér kialakítása, amely integrálja a fogyatékkal élõ
és egészséges gyermekeket, és egyben
segíti az empátia kialakítását is.
A Váci Mihály Kulturális Központ, a
Szakszervezetek Háza és a Krúdy-ház fogja majd közre azt a zöldterületet, amelyen
hamarosan megkezdõdnek a munkálatok.
Az országosan is egyedülálló játszótér
megépítését még 2015-ben határozta el a
nyíregyházi Rotary Club.

MÁJUSBAN ÁTADJÁK
Pták István, a nyíregyházi Rotary Club
elnöke elmondta: a helyszín kiválasztásakor több szempontot is figyelembe vettek
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16 ÓRIÁSI ÜZLET AZ EMBERCSEMPÉSZET

FOCI ROBOTOKKAL

VIRÁGOS ÁLLATPARK

Focizó és menekítõ robotok mérkõztek meg egymással a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézményben rendezték meg
a 10. RoboCup Junior országos bajnokságot. A magyarországi selejtezõ tétje
nagy volt, mivel a gyõztesek részt vehetnek a nyári világbajnokságon.

Több mint 10 ezer hagymás növény
virágzik a Nyíregyházi Állatparkban.
Virágba borultak a cserjék és a fák, illetve színpompás látványt nyújt a sziklakert is. A sóstói park igazi különlegessége a pávaszobor, amelynek farktollát 1450 árvácska díszíti.
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PADCSERE AZ ÉRKERTBEN

BÕVÜL A GYÛJTEMÉNY

Hatvan új padot helyez ki a NYÍRVV
Nonprofit Kft. az Érkerti városrészben.
A 30–35 éves sárga színû padokat a
társaság saját készítésû ülõhelyekre
cseréli, melyek elõállítása lényegesen
olcsóbb a piaci árnál, és fenntartási
költségük is kisebb.

1,2 milliárd forintból felújították a
kállósemjéni Kállay-kúriát. Az ebbõl az
alkalomból tartott ünnepségen részt
vett dr. Ulrich Attila alpolgármester is,
aki bejelentette: a nyíregyházi Kállay
Gyûjtemény a jövõben Kállay Tamás
díszmagyarjával is gazdagodni fog.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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a tervezõk. Nagyon fontosnak tartották azt,
hogy a játszótér elsõsorban a belvárosban
jöjjön létre, hiszen a vidéki és városi buszok nagy része ott áll meg, jó a parkolási
lehetõség és egy aránylag zárt területrõl
van szó. – Mivel a játszóteret közvetlenül
a Korzó és a sétálóutca mellett alakítják
ki, illetve több kulturális létesítmény is
mûködik a közelben, azok a családok, akik
fogyatékkal élõ gyermekeket nevelnek és
nehezen tudnak kimozdulni, így egyszerre koncentráltabban kapcsolódhatnak ki –
tette hozzá az elnök.
A játszótérhez szükséges speciális játékok május közepén érkeznek meg, a hivatalos átadására június 13-án kerül majd sor.
Az esemény nem csekély jelentõséggel bír,
ugyanis a Rotary Club világkormányzója
személyesen avatja fel a világon is egyedülálló játszóteret.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

A migrációs válság kialakulásának okairól, annak aktuális helyzetérõl, európai
kezelésérõl, valamint a Magyar Honvédség migrációs szerepvállalásáról tartottak
elõadást a Jósa András Múzeumban.
Dr. Böröndi Gábor dandártábornok, a
Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokságának helyettese azt mondta,
elsõdlegesen európai uniós megoldásra lenne szükség, de amíg nincsen, addig minden nemzetállam saját határai biztonságának megõrzésére törekszik. Ezt szolgálta a
kerítés felállítása is, amelynek célja az volt,
hogy a legális beléptetõpontokra terelje a
menekülteket annak érdekében, hogy regisztrálják õket, ezzel együtt pedig felszámolják az embercsempész hálózatokat.

gyarországgal – tette hozzá a parancsnokhelyettes.

SZABOLCS FELÉ IS JÖHETNEK
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eddig
kiesett a migránsok útvonalából, ám az aktuális politikai helyzet miatt ez bármikor
megváltozhat.
– A migránsáradat olyan mint az árvíz,
gáttal, kõvel lehet terelni, de nem fog megállni, mindig új utakat fog keresni – hangsúlyozta dr. Böröndi Gábor dandártábornok. A Magyar Honvédség lezárta a szerb
és a horvát határt, ellenõrzés alatt tartja a
szlovén és az osztrák határszakaszokat, így
nagy valószínûség szerint a migránsok tovább fognak menni egy másik irányba. Az
sem kizárt, hogy Románián keresztül érkeznek majd, egészen Szabolcs-SzatmárBereg megyéig.

FELKÉSZÜLT A HONVÉDSÉG

Dr. Böröndi Gábor dandártábornok
– Röszke–Hegyeshalom távolságért 1
millió forintot kell fizetni az embercsempészeknek. Ez egy óriási üzlet, aki pedig
ezzel foglalkozik és ebbõl él meg, az keresi a jövõben is az újabb lehetõségeket. A
határok megnyitása az embercsempész hálózatoknak és azon politikai erõknek lenne
az érdeke, akik nem szimpatizálnak Ma-

A dandártábornok elmondta, a Magyar
Honvédség katonái a Kossuth téren tett esküjükhöz híven felkészültek az ország védelmére. A rendõrséggel együtt közös határrendészeti tevékenységet folytatnak, részt
vesznek az embercsempész hálózatok felderítésében, felszámolásában. Pilóta nélküli
repülõeszközökkel megfigyelés alatt tartják
a zöldhatárt. Feltérképezik azokat az útvonalakat, ahol az illegális bevándorlók jönnek, továbbá részt vesznek az elfogásukban. Amennyiben a keleti határszakasz veszélybe kerülne és parancsot kapnak rá,
azonnal lezárják az országhatárt.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
2016. ÁPRILIS 22.

FEJLESZTÉS

FÜGGÕHIDAKON AZ ANDOK KALANDOKBAN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Igazi kalandra várja a látogatókat a Nyíregyházi Állatpark új látványossága. A sóstói kertben a fák koronái között függõhidak kanyarognak, azon sétálhatnak végig a
felnõttek és gyerekek, hogy megcsodálhassák Dél-Amerika állatvilágát.
A beruházás mintegy 400 millió forintos állami forrásból a Sóstó-projekt részeként valósult meg. Az Andok világa több száz méter háló, több ezer méter kötél és acélhuzal felhasználásával készült. A hidak vörösfenyõbõl
épültek, és hat nagy kifutót ölelnek körbe, ahol pápaszemes medvék, kapucnis majmok, tapírok, kapibarák,
vikunyák, alpakák, ormányos medvék és feketenyakú
hattyúk élnek.
– Közel 100-féle állat látható itt, de a sok-sok érdekes
példány mellett szeretnénk megmutatni azt a közeget is,
ahonnan ezek az állatok származnak. Bemutatjuk DélAmerika növényvilágát is, ültettünk paradicsompalántát,
kukoricát, napraforgót, büdöskét, hiszen ezek a növények
mind-mind arról a kontinensrõl származnak. Felépült egy
stilizált inka templom, megmutatjuk azt is, hogy az õslakosok miként éltek Dél-Amerikában. Ez egy nagyon komp-

Hamar megkedvelték az új állatokat,
képünkön Zolika az édesapjával lámát etet
lex állatbemutató, ráadásul játékos formában lehet itt szemlélõdni – mondta az új látványosságról Gajdos László, a
Nyíregyházi Állatpark igazgatója.

KULTURÁLIS VONZERÕ
A nagyszabású beruházást Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere, Veronica Chahin, Chile magyarországi
nagykövet asszonya, dr. Kovács Ferenc polgármester és
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója ünnepélyes szalagátvágással adta át. Balog Zoltán miniszter
beszédében azt mondta: az Andok kalandok kulturális
vonzerõt jelent a turistáknak és a városban élõknek is.

2016. ÁPRILIS 22.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere, Veronica Chahin, Chile magyarországi nagykövet asszonya és Gajdos László, az állatpark igazgatója az Andok kalandokban
– A gazdasági fejlõdés és a munkahelyek nem elegendõek, szükséges, hogy egy város nyújtson valami pluszt,
ami miatt jó a településen és annak környékén élni. Ezért
olyan csodálatos dolog az, hogy a nyíregyháziaknak és a
környéken lakóknak ilyen életterük, a városnak ilyen vonzereje van, mint ez az állatpark, a fürdõ, és minden más,
ami érték. Mert az életminõség több mint a folyószámlánkon található pénz, az valójában a kultúra.
Az Andok kalandok ünnepélyes avatásán dr. Kovács
Ferenc polgármester beszédében kiemelte: az új látványosság megépítése egy több mint 2 milliárd forintos Sóstófejlesztési projekt része, egy olyané, amellyel azt a célt
tûzték ki, hogy a 2013-ban nemzeti gyógyhellyé lett Sóstógyógyfürdõ attrakcióit együttesen mutassák be.
– Ha a nyíregyházi állatkertre gondolunk, akkor mindig eszünkbe jut Sóstó, a múzeumfalu, a fürdõink, és a
környezetük is. Ezeket fontos hangsúlyozni, mert a fejlesztéseket így, komplexen szeretnénk folytatni. Már beadtunk egy újabb pályázatot gyógyhelyfejlesztésre, és a
Modern Városok Program keretében kötött szerzõdésben
– amit Orbán Viktor miniszterelnök írt alá – több új beruházás is szerepel, köztük a múzeumfalu fejlesztése, a már
régóta tervezett négycsillagos hotel megépítése, ami már
több évtizede idõszerû itt, Nyíregyházán, valamint egy
vidéki állatkerti fejlesztési program is.

EURÓPA LEGJOBB ÁLLATKERTJE
A sóstói kert új látványosságának avatására ellátogatott
Anthony Sheridan, független állatkerti szakértõ is, aki az

ünnepi eseményen adta át Nyíregyháza polgármesterének
és a Nyíregyházi Állatpark igazgatójának a tavaly kiérdemelt Európa legjobb állatkertje címet.
– Ha valaki belép a Zöld Piramisba, lenyûgözi Afrika
növény- és állatvilága, én úgy gondolom, hogy ez a létesítmény volt a legsikeresebb befektetés, amit európai állatkertben eddig láttam. Ezt a látványosságot követte a
Viktória-ház megépítése, és most az Andok kalandok.
Nagyra értékeltem, hogy ebben az állatkertben az információs táblák hat nyelven tájékoztatják a látogatókat,
amelyekre nem csupán az állatok nevei vannak kiírva,
hanem azok a tudnivalók is, amik az adott élõlényt jellemzik. Olvasható rajtuk az állatok élõhelye, elõfordulása, táplálkozási szokása is, az itteniek a leginformatívabb
táblák, amelyeket valaha európai állatkertben láttam –
hangsúlyozta Anthony Sheridan.

INGYEN BELÉPÕ AZ ÁLLAMI
GONDOSKODÁSBAN ÉLÕKNEK
Az Andok kalandok átadása alkalmából tartott rendezvény jótékony célt is szolgált. Gajdos László igazgató együttmûködési megállapodást kötött Bátori Zsolttal, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság fõigazgatójával, amelynek értelmében az állami gondoskodásban élõ gyermekek 2016-ban ingyen látogathatják a Nyíregyházi Állatparkot.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)
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HELLÓ NYÍREGYHÁZA!

ELJÖTT A NAP: HELLÓ NYÍREGYHÁZA!
Ocho Macho koncert, utcabál, különleges fellépõk és
persze bemutatkozik a város apraja-nagyja. Ötödik alkalommal szervezi meg az önkormányzat az év elsõ városi
nagyrendezvényét, a Helló Nyíregyházát. Április 22-én,
pénteken reggel kilenctõl másnap hajnalig tart a tavaszköszöntõ és turisztikai szezonnyitó programkavalkád.
Tavaly szinte egész nap telt házzal üzemelt a Kossuth
tér a Helló Nyíregyháza! idején. A különbözõ vetélkedõk,
bemutatók és persze az izgalmas koncertek miatt a városlakók mellett környékbeliek, sõt turisták is érkeztek a sétálóutcába. „Az önkormányzat arra számít, hogy így lesz
ez az idei évben is!” – ebben bízik dr. Ulrich Attila. Nyíregyháza alpolgármestere sajtótájékoztatón mondta el,
hogy pénteken a Kossuth tér mellett további nyolc helyszínen, többek között a Váci Mihály Kulturális Központ
elõtti téren, a könyvtár elõtt és a Korzó környékén is lesznek programok.

ásbábosok veszik birtokukba, de lesz itt cukorágyú és kutyás bemutató, sõt a Nyíregyházi Televízió Szieszta címû
mûsorát is a nagyszínpadon veszik fel. Mindezek mellett
sportbemutatók, táncosok és zenekarok váltják majd egymást estig. A programok nagy része a Kossuth térre koncentrálódik, azonban itt is érdemes minden szegletet felkeresni, hiszen több helyszínen párhuzamosan történnek majd
az események. A Zrínyi Ilona utcában például arcfestés és
kézmûves foglalkozások lesznek. A szökõkútnál az óvodá(Fotó: archív)

NYOLC MACSÓ A SZÍNPADON!
A Helló Nyíregyháza! sztárvendége idén az Ocho Macho
lesz. A koncertjük este hétkor kezdõdik. Utánuk az L. K. Beat
csap a húrok közé és hajnalig tart az utcabál. A szervezõk
felhívják a figyelmet, hogy a rendezvényen idén is köszönésért tallér kapható, a tallérokért pedig élmények vásárolhatóak. Többek között kreatív fajátékokra, csillámtetoválásra vagy
csi-hu-huzásra válthatóak be az összegyûjtött játékpénzek.

BEMUTATKOZIK A VÁROS
– Nyíregyháza egy ezerarcú város, ahol a tehetség egészen az óvodás korosztálytól kezdve a civil, idõsebb csoportokig jelen van, õk is felvonulnak majd. Lehetõséget
adunk a bemutatkozásra azoknak a szervezeteknek is, akik
a hátrányos helyzetû embereket képviselik vagy éppen az
elesetteket. Szeretnénk a vidámságot is elõtérbe helyezni,
a játékokat, a koncerteket, az utcabált. Mindezt azért csináljuk, hogy megmutassuk, Nyíregyháza egy olyan város,
ahol érdemes maradni, ahol érdemes élni, érdemes szórakozni és érdemes akár idejönni üdülni is – tette hozzá
dr. Ulrich Attila.
Pénteken reggel kilenckor polgármesteri köszöntõvel
kezdõdik a Helló Nyíregyháza!. A Kossuth teret ezután óri-
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get szeretnék bemutatni a tevékenységüket, hogy mivel
foglalkoznak, hiszen így tudják a saját szervezetüket is
bõvíteni és ezáltal egyre több emberen segíteni – mondta
el Petneházyné Bugán Magdolna, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság igazgatója.
A városházi sajtótájékoztatón az is kiderült, a Korzó elõtt
játszóház és gyerekfoglalkoztatók lesznek, a Dózsa György
utcában pedig a különbözõ szak- és szakközépiskolák fogadják az érdeklõdõket. Akinek van kedve, többek között
marcipánfigurát vagy mobilapplikációt készíthet, megismerkedhet a számítógépes építészeti programokkal és láthatja, hogyan alkotnak takarítórobotot a fiatalok.

sokat várják. Nekik különbözõ vetélkedõket szerveznek –
tette hozzá Dajka László, a Nyíregyházi Sportcentrum sportszervezõje. Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója azt mondta, õk az olvasás szerelmeseit és az ügyes kezûeket várják az intézmény
elé. A Váci Mihály Kulturális Központ elõtt a város civil
szervezetei mutatkoznak be. Többek között a gasztroegyesületek is ide várják az ínyenceket.
– Folyamatosan január óta keresnek a civil szervezetek, hogy jönni szeretnének. Kihasználva ezt a lehetõsé-

TOLVA SZABÁLYOS!
Az önkormányzat mindenkinek jó szórakozást kíván, azonban azt kiemelték, idén a nagyrendezvények
alatt nem lehet biciklivel közlekedni a sétáló területén. A balesetek elkerülése érdekében pénteken tolni
kell itt a kerékpárokat. Ezt a Közterület-felügyelet ellenõrzi.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
2016. ÁPRILIS 22.

FEJLESZTÉS

AZ ORSZÁG EGYIK LEGKORSZERÛBB TÖMBKÓRHÁZA
(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Kovács Ferenc polgármester a Tömbkórház projekt
átadó ünnepségén azt mondta, a beruházás nemcsak a
kórházi dolgozók életében fontos lépés, hanem a városlakók és az egész megye szempontjából is kiemelkedõ jelentõségû, mivel a gyógyítás alapvetõ feltételét teremti meg.
– Itt olyan infrastrukturális fejlesztés történt, ami a modern kori igényeknek megfelel, de ez az infrastruktúra csupán a teste a kórháznak, a lelkét az itt dolgozók adják. Én
nagyon bízom benne, hogy a test-lélek összhang és a lélek harmóniája is segíti szimbolikusan azt, hogy itt a jövõben is színvonalas munka és gyógyítás valósuljon meg.

FOLYAMATOS EGYEZTETÉSEK
A rendezvényen részt vett Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere is. Beszédében azt mondta: egyeztetést kezdeményezett a szakszervezetekkel, a kamarákkal
és a kórházszövetséggel többek között a kórházfinanszírozás új rendszerérõl és az egészségügyi dolgozók béremelésérõl.

Dr. Adorján Gusztáv, fõigazgató, Balog Zoltán miniszter és dr. Kovács Ferenc polgármester

2016-BAN BEINDULHAT A BÉREMELÉS
– Mi azt szeretnénk, ha 2016-ban beindulna a béremelés. Arról, hogy milyen ritmusban és milyen összegekkel történjen ez meg, még egyeztetünk a nemzetgazdasági minisztériummal és a szakszervezetekkel.

Bízom benne, hogy ha megegyeztünk, akkor be tudom
vinni a kormány elé ezt a megállapodást, és mindenki
jobb helyzetbe kerül, mint elõtte volt, elõre tud lépni
egy lépést – hangsúlyozta Balog Zoltán.

PLUSZFORRÁS ÉRKEZHET
A miniszter kifejtette, a meghozott és a kormány által
is elfogadott döntésekkel 2016-ban és 2017-ben olyan
mértékû pluszforrás érkezhet az egészségügybe, amely
a köznevelésre fordítotthoz lesz hasonlítható.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

„ÚJ IDÕKNEK ÚJ DALAIVAL” – IRODALMI, FORRADALMI ÉS
PROTESTÁNS IHLETÉSÛ KÖRÚTON A KOSSUTHOSOK A PARTIUMBAN

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 8.7. osztálya 2016. március 14–16. között a
Partiumban járt, a Határtalanul! pályázat keretében. Elsõ állomásuk Szinérváralja volt, ahol Sylvester
János munkássága elõtt hajtottak fejet. Vele kezdõdik a magyar nyelvtantudomány és a törekvés az
egységes helyesírásra. Õ készíti el az elsõ teljes, korszerû, tudományos kritikát kiálló magyar Újszövetség-fordítást. Ezt követõen Nagybányán, majd Koltón emlékeztek az 1848-as forradalom és
szabadságharc hõseire az utazók, a vendéglátókkal közösen. Az utazás végén Máramarosszigetet
tûzték ki úti céluknak. A szegények temetõjében a diktatúra által elhurcolt emberek, közte sok
magyar áldozat kegyetlen sorsát idézték fel. És önkéntes munkában felkészítették sírjaikat a tavaszi
megújulásra, így „Új idõknek új dalaival” búcsúztak a szép utazástól. Hazaérkezésük után, a történelmi Magyarország vallási térképét gondolták végig, felekezeti elõadások során, majd az iskola
minden tanulója egy flashmob keretében jelenítette meg a kirajzolódó vallási térképet.
(x)

Nagy érdeklõdés mellett kerti gépek szezon elõtti bemutatóját és kedvezményes vásárát
tartották múlt hét végén Nyíregyházán, a Kertigép Centrumban, a Kállói úton. Fûnyírók,
fûnyíró traktorok, bozótvágók, gyepszellõztetõk, permetezõk, kézi szerszámok szakszerû használatához tanácsokat is kaptak az érdeklõdõk. A bemutatóterembõl kiválasztott gépeket beüzemelve vihették haza a vásárlók.
(x)
2016. ÁPRILIS 22.

5

SIKERTÖRTÉNET

TOLLAL ÁLMODOTT ÖTKARIKÁS ARANY
AZ EGYKORI NYÍREGYHÁZI DIÁK CSAPATA TERVEZTE A BUDAPESTI OLIMPIAI PÁLYÁZAT LOGÓJÁT
A nyíregyházi születésû Ördögh László és budapesti
irodája, a Graphasel Design Studio nevét jól ismerik a
hazai kreatív alkotók. Az egyedi vizuális megoldások
mesterei már több mint 13 éve komoly szerepet töltenek
be a magyar grafikai tervezésben. A díjak hosszú sorával
büszkélkedõ 10 fõs manufaktúra alig fél éve újabb nagyszabású feladatra vállalkozott: „rajthoz álltak” a Budapest 2024-es olimpiai pályázat logójának tervezésére indított versenyben és az õ tervüket választotta ki a zsûri a
legjobbnak.
– Az elmúlt év decemberében dördült el a „startpisztoly” – kezdte beszélgetésünket Ördögh László. Az akkor
megalakult szervezõbizottság a Design Terminál közremûködésével írta ki a pályázatot az olimpiai projekt
logójának megtervezésére. Mindez nem egyszerû feladat,
ugyanakkor hatalmas kihívás volt a kreatív szakembereknek. A Graphasel csapata az elsõ körben három koncepciót is prezentált a bizottság számára. Az elsõ verzió Budapest elsõ olimpiarendezésének a gondolata köré épített, a második, az úgynevezett „best” logó a város nevének elsõ, valamint két utolsó betûje használatára alapozott, míg a harmadik a Budapest szóképbõl a középsõ
„da”-t emelte ki, és abból formált 24-est. Az elsõ „szûrést” követõen már csak a legesélyesebb pályázatok voltak versenyben. Ebbe a csapatba kilenc, tekintélyes referenciákkal rendelkezõ ügynökség mellett Ördögh László
és munkatársai is bekerültek.

Ördögh László (jobbra) üzlettársával munka közben (Fotó: Balázs Attila)
hétvégéit. Az elmúlt esztendõk azon beszélgetéseire gondoltam, amelyet Budapestre látogató külföldi barátaimmal
GYAKRAN HAZALÁTOGATOK
folytattam.

2017-BEN DÖNTENEK

PÖRGÕS VILÁGVÁROS

– Ez egy pályázati anyag logója, amelynek meg kell
érintenie a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntéshozó,
2017 nyarán Limában a rendezõ városról szavazó tagjainak a szívét. A víz elemére építve készítettünk és részletesen kidolgoztunk még további három logót. Idõközben
szûkült a kör, a véghajrában már ötnél kevesebb riválisunk volt. A döntés meghozatala elõtti egy hónap nagyon
intenzív és kimerítõ volt. Újabb és újabb ötletekkel bombáztak bennünket, amiket adaptáltunk a logótervünk számára.

– A mi fõvárosunk egy igazi csoda. Egy pulzáló, pörgõs
világváros, melyet Berlinhez vagy egyes nagy dél-amerikai városokhoz tudok csak hasonlítani hangulatában, rangjában. A külföldiek benyomása pozitív, sajátos feelinget
tulajdonítanak a Duna két partján elhelyezkedõ településnek. Ennek nyomán mi sem kívántuk egyetlen jelkép
köré építeni a pályázatunkat. A Szabadság-szobor ezért
egy hangulati, központi elem, de nem ez alkotja magát az

NYÍREGYHÁZI EMLÉKEK...
– Az 1988-as szöuli olimpia volt az elsõ olyan gigarendezvény, amelyre ma is elevenen emlékszem –
mondja. – Esetemben a nyíregyházi iskolás években a
tornaórán töltött idõ szolgálta az „olimpiai felkészülést”. Sosem gondoltam volna, hogy valaha részese
lehetek egy olyan nagyszabású munkának, amelynek
célja, hogy a mi fõvárosunkat pozicionálhassuk a világtérképen, hogy felkerülhessünk arra a listára, amelyen lenyûgözõ városok találhatóak. Ugyan grafikusolimpia nincsen, azonban a magyar pályázat sikere
számomra egy aranyéremmel érne fel.

BUDAPEST A LEGNAGYSZERÛBBEK EGYIKE
– A több hónapos munka során igyekeztem egy külföldi szemével végiggondolni, mi is ma Budapest – teszi hozzá. – Már több mint másfél évtizede a fõvárosban élek,
felvettem a metropolisz ritmusát, ismerem hétköznapjait,
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Simon Tibor, Sulyok Géza, Székhelyi Edit és szinte valamennyi tanára áldozatos munkájának köszönhetõen
olyan alapokat szerzett, amelyek birtokában biztos lábakon tudott elõre haladni a szakmában. A Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen, majd Darmstadtban, az ottani mûvészeti akadémián ennek köszönhetõen is tudott „építkezni”. Budapesti irodájának elindítását nagy mértékben
köszönheti a németországi tapasztalatainak.

DÍSZLETSZERÛ FANTÁZIA
– Hatalmas kihívás volt a közelmúltban egy igazi amerikai szemléletû világcéggel, a Google-lal is dolgozni. Koncepciót kértek tõlünk egy budapesti irodára. Ez a megacég
a világ bármely pontján található épületét tudatos tematika és nem sablonok mentén építi fel. Színházi díszletekhez is tudnám hasonlítani ezek belsõépítészetét – folytatja. –
Svájcban például a síelés áll a fókuszban, Japánban a robotika, az Emírségekben az oázis. Nálunk a víz lett, nem meglepõ módon, az általuk választott központi elem. Erre dolgoztunk ki megoldásokat.
Térhatású látványterveket is készítettek, amelyek nagyon
elnyerték a Google csapatának tetszését, akik megszabták az anyagi kereteket, majd a megrendelõkkel egymás
tenyerébe csaphattak. A kész munkát a nyíregyházi Balázs Attila remek fotói is demonstrálják, akivel Ördögh
Lászlóék gyakran dolgoznak.

TERVEK A CSÚCSON
Márciusban jutottak el a legutolsó körbe, ahol megnyitották számukra a lehetõséget, hogy találjanak és ábrázoljanak a tervükben budapesti szimbólumokat. Így került a
képbe a Szabadság-szobor.
– Azért gondoltunk erre, mivel úgy ítéltük meg, ez a
magyar fõváros legismertebb turisztikai attrakciója – hangsúlyozza. – Ehhez társítottuk a fiatalság szellemiségét,
mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság modern kori fõ
célkitûzése, hogy az ifjúság számára minél közelebb hozza az ötkarikás mozgalmat. E mellé épült a vitalitás, a víz
és – új elemként – a fenntarthatóság, mint szintén fontos
tényezõ. Ma úgy értékelem, utóbbi nyerhette el leginkább
a döntéshozók szimpátiáját – magyarázta.

– Az egyetem, majd a munka is a fõvárosba szólított, de a mai napig is nyíregyházinak vallom magam,
lokálpatriotizmusomat büszkén vállalom. Feleségemmel, aki szintén a szabolcsi megyeszékhelyrõl származik, valamint kisgyermekünkkel, amennyire gyakran csak lehetõség engedi, ellátogatunk Nyíregyházára a szülõkhöz, rokonokhoz. Nagyon sokat kaptam
nyíregyházi pedagógusaimtól az Arany János Gimnáziumban és mestereimtõl a Mûvészetiben.

SIKER A VB-N IS

A budapesti olimpiai pályázat hivatalos logója
illusztrációt. Az olimpiai öt karikát „felszeleteltük”, mely
így az újrahasznosítás gondolatát is magában foglalja.
Több hónapnyi kutatással a háta mögött azt vallja, szakmai szemmel inspiráló volt számára a tervezett téli játékok 2022-es oslói pályázatának arculati megjelenése, de
nagyon tetszik neki Rio vizuális fantáziája is.

– A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemen, a Budapesti
Metropolitan Egyetemen és a KREA Kortárs Mûvészeti Iskolában is tanítok – mondja. Egyik tanítványunk, Hetsch Ferenc fantáziája révén született meg egy arculat az elmúlt idõszakban, amely komoly visszhangra lelt. Szerencsére az olimpiai pályázathoz készült számos kiváló logóterv felhívta a
döntéshozók figyelmét a 2017-es budapesti vizes sportok világbajnokságának arculati megjelenésére. Ezen a héten bizonyossá vált, Feri munkája, amelynek megszületésénél két
kollégámmal együtt én is bábáskodtam, reprezentálhatja a
magyar kreativitást a VB-n.
(Szerzõ: Szabolcsi Richárd)
2016. ÁPRILIS 22.

HIRDETÉS

50 ÉVES A TÁVHÕSZOLGÁLTATÁS
NYÍREGYHÁZÁN
A Magyar Távhõszolgáltatók Szakmai Szövetségének
kezdeményezésével a Nyírtávhõ Kft. második alkalommal rendezte meg városunkban a Távhõszolgáltatás
Napját. A rendezvénysorozatot azzal a céllal indították el, hogy a felhasználók és a nem távfûtéses lakásban élõk is megismerhessék a távhõszolgáltatást és annak elõnyös, környezetbarát tulajdonságait. A kezdeményezés országszerte közösségi programokkal kiegészített, a távfûtéssel kapcsolatos ismeretbõvítõ napként
jelenik meg.

fejlõdését, csökkenti a távfûtéses lakások energiafelhasználását, mérsékli az üvegházhatású gázok kibocsátását, ezáltal óvja környezetünket és a levegõ tisztaságát.
A távhõszolgáltatás fél évszázados mûködésének
megünneplésére a társaságunk által üzemeltetett általános és középiskolákban pályázatokat hirdettünk. Az
alsó tagozatosok rajz-, a felsõ tagozatosok fotó-, a középiskolások pedig szlogeníró pályázaton bizonyíthatták tehetségüket. A Nyíregyházi Naplóban megjelent
kvízjátékunk három szerencsés nyertese egy-egy ajándékcsomaggal lett gazdagabb.
A nyertesek névsora: Tóth Boglárka (Apáczai Csere
János Általános Iskola), Tóth Csilla (Móricz Zsigmond
Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény), Chrien Balázs (Kodály Zoltán Általános Iskola), Veze Zsanett (Zelk
Zoltán Általános Iskola), Tamás Adél, Kovács Roland,
Horváth Zsófia (Móricz Zsigmond Általános Iskola),
Krakomperger Balázs (Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola), Mérten Eve-

Társaságunk dolgozóival április 15-én, péntek délelõtt a Kossuth téren felállított pavilonnál találkozhattak az érdeklõdõ városlakók. Munkatársaink élõ rádiómûsor keretén belül rövid interjúkban tájékoztatták a
rádióhallgatókat társaságunk mûködésérõl. A helyszínen kollégáink apró ajándékokat osztogattak, kérdõíveket tölttettek ki, és válaszoltak a járókelõk által feltett kérdésekre.

A 2016-os év más szempontból is fontos mérföldkõ
a Nyírtávhõ Kft. életében. Nyíregyházán 1966 óta, azaz
50 éve van jelen a távhõszolgáltatás. Kezdetben a szol-

2016. ÁPRILIS 22.

gáltatást az ingatlankezelõ szervezet végezte, majd 1982ben megyei távhõszolgáltató vállalatként megalakításra
került a SZABOLCSHÕ. A társaság 10 éven keresztül megyei hatáskörben mûködött, majd 1992-ben a távhõellátási
feladatok önkormányzati hatáskörbe kerültek.
Ekkor Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megalakította a NYÍRTÁVHÕ Nyíregyházi Távhõszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaságot. Társaságunk biztosítja közel 16 ezer nyíregyházi lakás és ezer különbözõ
nagyságú intézmény és közületi fogyasztó távhõellátását.
Ezek a számok azt jelentik, hogy Nyíregyháza lakosságának közel 40 százaléka távfûtéses lakásban él.
Nyíregyháza infrastruktúrájának fejlõdéséhez nagymértékben hozzájárul a Nyírtávhõ Kft. Felújításaival, távfûtési vezetékhálózatának rekonstrukcióival segíti városunk

lin (Zrínyi Ilona Gimnázium), Hotisóczki Panna és
Kondrács Petra (Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola). A
kvízjáték nyertesei: Bajzáth Gitta, Petrikovics Lászlóné,
Vaskó Szófia.
(x)
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FIATALOK

FIATALOK

NYÍREGYHÁZI FIATALOK – SIKEREKKEL, JÖVÕKÉPEKKEL
SZAKMAI BETEKINTÉS
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tíz tagintézménye is csatlakozott a Szakmák éjszakája elnevezésû országos rendezvényhez. Múlt héten pénteken 18 órától
este 10-ig 193 program közül választhattak a pályaválasztás, pályamódosítás elõtt állók, akik így betekintést
nyerhettek több „mesterség” mûhelytitkaiba.

KISS BENEDEK A VIRTUÓZOK KÖZÖTT
Iskola helyett is a zeneiskolában gyakorol Kiss Benedek Máté, aki bejutott a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató mûsorba. Benedek különleges furulyajátékával
kápráztatta el a zsûrit. A televíziós mûsor következõ megmérettetése elõtt a fiúra még egy országos furulyaverseny
is vár, így a fiatal zenei tehetség egész napját a hangszerével és zenetanárával tölti.

adottságai, képességei vannak, és szorgalmas, de ebben a
mûsorban az is fontos, hogy a zenei tudása mellett a produkción keresztül az egyéniségét is megmutassa. Úgy lá-

tom, a zsûri olyan gyerekeket keres, akiknek az egyénisége átüt, akiknek nagyon jó kapcsolatuk van a zenével, és
mindazt, amit megmutat, a televízió képernyõjén keresztül át tudja adni a nézõknek.

– Ebben a darabban van egy olyan hang, ami annyira
magas, hogy ahhoz a furulya alsó hangját is be kell fogni.
És ez csak térddel lehetséges – mesélte Benedek, aki tanárával hosszasan gyakorolta ezt a különleges mozdulatot.
A furulya alsó lyukának befogása térddel ugyanis nem is
olyan egyszerû, és még az is fontos, hogy a nadrág kellõképpen vasalt legyen.
A Virtuózok következõ megmérettetésére Benedek folyamatosan gyakorol, így most nem jár iskolába, szinte
egész napját a zeneiskolában tölti.
– Gyakorlatilag majdnem olyan, mintha iskolába mennék, csak ide kicsit késõbb kell jönni – mesélte a fiatal
tehetség. – Az egész napomat itt töltöm, tehát majdnem
olyan, mintha iskolában lennék. De azért ez így sokkal
kellemesebb. Ma reggel 9 órára jöttem és este 6 óráig biztosan itt leszek, sokat gyakorlok, hogy jól szerepeljek a
következõ televíziós felvételen. Szeretnék a tehetségkutató versenyen tovább jutni, de ha a zsûri legközelebb azt
mondja, hogy most nem, akkor sem keseredek el. Most
úgy gondolom, mindenképpen a zenei pályát választom.

MÉG A TÉRDÉVEL IS FURULYÁZOTT

ORSZÁGOS FURULYAVERSENYRE IS KÉSZÜL

Benedek, amellett, hogy megmutatta tehetségét és tudását, a Virtuózok adásában, játéka közben egy olyan mozdulatot tett, ami még a zsûrit is kíváncsivá tette. Produkciója közben a térdét is használta.

Benedek a televíziós mûsor következõ adásában zenekari kísérettel szólaltatja majd meg a furulyát, produkcióját három hét múlva láthatják a tévénézõk.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

Benedek a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola
6. osztályos tanulója, furulyázni 7., zongorázni pedig 3.
éve tanul a Vikár Sándor Alapfokú Mûvészeti Iskolában. A
nyíregyházi fiú számára természetes a zenei közeg, édesapja, Kiss Zoltán orgona- és zongoramûvész, a zeneiskola
tanára, édesanyja pedig, Kissné Mogyorósi Pálma a Nyíregyházi Egyetemen zenetörténetet tanít.

AZ EGYÉNISÉG IS FONTOS
– A vállalatok, cégek, kis- és középvállalkozások mindig
arra panaszkodnak, hogy nincs elég jól képzett szakember, éppen ezért fontos idõben elkezdeni a pályaorientációs tevékenységet – hangsúlyozta Gurbánné Papp Mária, a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum fõigazgatója. – Színes
ötletekkel, interaktív módszerekkel vonzóbbá tehetõk a
kevésbé népszerû szakképesítések is, amelyekre nagyon
nagy szüksége van a munkaerõpiacnak – tette hozzá.

ROBOT, TRÜFFEL ÉS GYÜMÖLCSSZOBOR
A szervezõk igyekeztek izgalmassá tenni az éjszakai
szakmamustrát. A Bánki Donát Mûszaki Középiskolában például egyenáramú motor és körömkefe párosításával takarítórobotot készítettek az érdeklõdõk. A
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola és Szakiskola a gasztronómiát
helyezte középpontba, ahol az egyik közkedvelt
desszertcsokoládét, a trüffelbonbont, valamint zöldségés gyümölcsszobrokat alkottak a látogatók, de megismerkedhettek a képkeretkészítés alapjaival, kipróbálhatták a „részeg” szemüveget, szurkolhattak a pincérfutáson, és az is kiderült, hogy hogyan kapcsolódik egymáshoz a csodaszarvas és a fûrész.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

KREATÍV DIÁKOK

Az Európai Mûvészetek Napján az AFS Magyarország
cserediákjai, akik Thaiföldrõl, Indonéziából, Olaszországból és Belgiumból érkeztek, és a 2015/2016-os tanévet
töltik Nyíregyházán, az Aranykapu Népmûvészeti Egyesület jóvoltából – tagjai a Népi Kézmûves Alkotóházak
Országos Egyesületének – a magyar népi kultúrával ismerkedtek meg a Vasutas Mûvelõdési Házban. A program
olyan sikeres volt, hogy a résztvevõk megalakították a Nemzetközi Cserediákok Kreatív Közösségét, így most már havonta találkoznak és gyakorolják többek között a népi ékszerkészítést és kosárfonást. Idõközben elindult a cserediák-fogadási idõszak is. Augusztusban az AFS Magyarország cserediák programmal 130 külföldi diák, 30 országból érkezik hazánkba és várják, hogy szeretõ fogadócsaládot találjanak nekik!
Bõvebb információ: zsuzsanna.toldi@afs.org. Telefon:
+36-20/337-2992.
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Benedek szüleivel és zenetanárával közösen döntötte
el, hogy indul a tehetségkutató versenyen.
– Apuka, anyuka, Benedek és én összedugtuk a fejünket: menjen, induljon, ne induljon? Vacilláltunk rajta, meg
kell, hogy mondjam – mesélte Nyesténé Raizer Márta, a
Vikár Sándor Alapfokú Mûvészeti Iskola tanára. – Kicsit
féltettük Benedeket, gondolkodtunk, hogy vajon egy televíziós mûsor feszültsége nem fogja-e õt hátráltatni, de aztán úgy döntöttünk, megpróbáljuk. Benedeknek nagyon jó

ÁLLÁSBÖRZE AZ EGYETEMEN
Több mint 20 cég, százat meghaladó állásajánlattal várta a pályaválasztókat és az
álláskeresõket a 11. Innovációs- és Állásbörzén. A Nyíregyházi Egyetemen megrendezett eseményen, a munkaerõ-piaci kavalkád mellett a mûszaki és az informatikai piac hazai és nemzetközi eredményeivel is megismerkedhettek a látogatók.
Minden év júniusában közel ezer pályakezdõ diplomás kerül ki a munkaerõpiacra. Többségük – egy nem hivatalos felmérés szerint 75 százalékuk – külföldön próbál érvényesülni, pedig álláslehetõség bõven akad Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Nyíregyházi Egyetemen már hagyományosan megrendezett állásbörze célja, hogy a leendõ munkavállalók és a munkáltatók egymásra találjanak.
– Bármelyik fiatal számára fontos a sta-

bil élet, a biztos anyagi háttér, valamint az,
hogy a munka világában is ki tudjon teljesedni. Az állásbörze segíthet ezt megteremteni – hangsúlyozta az eseményt megnyitó
beszédében dr. Ulrich Attila alpolgármester.
Aki akart, már a helyszínen megtalálhatta leendõ munkahelyét. A British Telecom
például 2007 óta van jelen Magyarországon, Budapesten és Debrecenben közel
kétezer embert foglalkoztatnak. A cég terjeszkedése indokolttá teszi új munkaerõ
felvételét, ezért képviseltették magukat az
idei állásbörzén. Kovács Kata, a British Telecom senior HR managere elmondta, 55
pozícióban várják a munkatársakat, akik
nem baj, ha pályakezdõk. A lényeg, hogy
angolul, vagy valamilyen idegen nyelven
jól beszéljenek.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

ELSÕ LETT A SAUL FIA ESSZÉVEL

Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte a végzõsöket a városháza dísztermében

VÁROSI BALLAGÁSI ÜNNEPSÉG
Idén is megtartották a központi ballagási ünnepséget
Nyíregyházán, a rendezvényre a város valamennyi középiskolájából érkeztek diákok. Az érettségi elõtt álló fiatalokat dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte a városháza dísztermében. (A májusban kezdõdõ érettségi
vizsgákon 2233 Nyíregyházán tanuló végzõs ad számot
tudásáról.)

és új munkahelyek jöttek létre, amelyek a jövõben lehetõséget teremthetnek a mostani diákoknak is. Emlékként egyegy Nyíregyháza logójával ellátott pendrive-ot adott át a
jelenlévõ fiataloknak.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Dr. Kovács Ferenc polgármester az eseményen visszaemlékezett arra az idõre, amikor õ vette vállára a tarisznyát és intett búcsút egykori iskolájának. Elmondta, ilyenkor mindig nosztalgia fogja el, és pillanatokra beleéli magát a vizsgák elõtt álló diákok helyzetébe. Számára a központi ballagás az egyik legkedvesebb program, hiszen
ilyenkor a legeredményesebben teljesítõ diákokat és tanárokat köszönthetik a Krúdy-teremben. A polgármester hozzátette, az elmúlt években folyamatosan fejlõdött a város,

Nyíregyháza önkormányzata nem csupán ünnepségekkel kíván a diákok kedvében járni. A város rendezvényeit, sport- és kulturális eseményeit azért szervezik, hogy az iskolaváros tanulói kellemesen és hasznosan töltsék szabadidejüket. Ennek érdekében és kiegészítéseként április 22-én indul el a hellonyiregyhaza.hu honlap is, amely a város fiataljait látja majd
el hírekkel és információkkal.

HELLONYIREGYHAZA.HU

SION SZERELMESEI SIKERREL VERSENYEZTEK
A Miskolci Egyetem BTK Filozófiai Intézete ez év elején országos esszépályázatot írt ki tíz témakörben középiskolások részére, amelynek nyertese lett a Saul
fia címû film elemzésérõl szóló esszéjével Trizner Laura nyíregyházi diák.
– Április 15-én, a Miskolci Egyetemen
volt az ünnepélyes eredményhirdetés,
ahol átvehettem az elsõ helyért járó díjam, bemutathattam az írásom és válaszolhattam a feltett kérdésekre – mesélte
Laura, aki a Nyíregyházi Arany János
Gimnázium és Általános Iskola 11. osztályos tanulója, emellett az UNICEF Fiatal Nagykövete.
– A Miskolci Egyetem munkatársai javasolták Laurának, hogy publikálja, s tegye nyilvánosan hozzáférhetõvé az esszét
abból a célból, hogy a Saul fia címû film
középiskolás értelmezésének és elemzésének eredményei bekerüljenek a filmrõl
folyó párbeszédbe. A nyertes és díjazott
pályázatok megtekinthetõek az egyetem
honlapján – mesélte az országos esszé-

2016. ÁPRILIS 22.

pályázat nyertesének etikatanára,
Cserlakiné Hagymássy Krisztina, aki elkísérte Laurát az eredményhirdetésre is. Az
Oscar-díjas filmrendezõ személyesen gratulált Laurának.
– Nagyon örültem, amikor kiderült,
hogy elsõ helyezett lettem az egyetem
által kiírt országos pályázaton, s egy másik „aranyos” diákot, Hadobás Hedviget
is külön dicséretben részesítettek a bírálók – mondta Laura, aki fontosnak tartja,
hogy a diákok is elmondhassák nyilvánosan véleményüket, gondolataikat. A Saul
fia Oscar-díjas film rendezõje, Nemes Jeles László is olvasta a film elemzésérõl
készült fogalmazásom, amely meghatotta õt. Megtiszteltetés volt számomra, hogy
személyesen gratulált a rendezõ nekem
és beszélgethettem vele terveimrõl, az
írásról, a filmforgatásról. A nyertes esszémbõl adtam egy példányt Nemes Jeles Lászlónak, aki megkért, hogy dedikáljam részére az írásom. Ezt követõen természetesen én is kaptam tõle autogramot –
mondta mosolyogva Trizner Laura.

2016. ÁPRILIS 22.

Hetedik alkalommal rendezték meg a magyar zsidók
holokausztjáról szóló Régen volt? Hol is volt? címû kárpát-medencei középiskolás diákok vetélkedõjét a budapesti Raoul Wallenberg Egyesület jóvoltából. A megmérettetésre számos nevezés érkezett, Nyíregyházát többen
is képviselték, köztük a Bethlen Gábor Gimnázium
„Hovevé Cion” elnevezésû csapata – Gulyás Gréta, Gulyás Fruzsina és Papp Bence –, akik meg is nyerték a versenyt.
– A mi iskolánkban kiemelt hangsúlyt kap a holokauszt
oktatása, de a második világháború és a kisebbségek védelme is ott van a tárgyalt témák soraiban. Elõfordult, hogy
a fiatalokkal vasárnap is bejöttünk az iskolába és készültünk a vetélkedõre – mondta Gulyás Csaba történelemtanár, aki azt is elárulta, a „Hovevé Cion” csapatnév Izrael
szeretetére utal, szó szerinti fordítása „Sion szerelmeseit”
jelenti.
A verseny fontos részét képezte az ötperces színi elõadás, melyre a nyíregyházi csapat a magyar zsidó Josef
Tommy Lapid, néhai izraeli politikus életének egy megrázó momentumával készült.
– Én ajánlottam a diákjaimnak ezt a témát, személyesen
is volt szerencsém hallani Tomi Lapid történetérõl. A gyer-

Fotó: internet

mekkorából emeltünk ki egy jelenetet, mégpedig a háború túlélésének körülményeit. Külön megtiszteltetés volt,
hogy a fõszereplõnk fia, Yair Lapid, akinek könyvét használtuk a színdarabhoz, hallott az elõadásunkról, és egy
levélben megköszönte, hogy feldolgoztuk a családja életét – tette hozzá.
A gyõztesek fõdíja egy júniusi, négynapos svédországi
út, melyen találkozhatnak ott élõ magyar zsidó holokauszttúlélõkkel is.
(Szerzõ: Farkas Fanni)
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AKTUÁLIS

FUTVA TOBOROZNAK ORSZÁGSZERTE

BÚCSÚ
SOMLAI SÁNDORTÓL
A
nyíregyházi
MARSO Kft. ügyvezetõje, tulajdonosa 2016.
április 7-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Futással toboroz katonákat a Magyar Honvédség. Az
országos rendezvény célja a katonai hivatás népszerûsítése mellett az egészséges életmód hangsúlyozása, továbbá emlékezni a magyar nemzet számára fontos történelmi eseményekre. Mivel pedig Magyarországon nagyon
sok katonaárva van, a több megyét érintõ toborzófutáson adományokat is gyûjtenek számukra.
Kedden délután érkezett Nyíregyháza belvárosába a
2016 kilométeres országos váltófutás stafétája, melyet a
város nevében dr. Ulrich Attila alpolgármester fogadott és
köszöntött.
A Magyar Honvédség kezdeményezésére április 13-án
a fõvárosból indult a futás, amelyhez több település, köztük Nyíregyháza is csatlakozott.
– Miért jó katonának lenni? Ezt mindenkinek önmagának kell eldönteni, de a haza védelme az egy nagyon fon-

tos hivatás, másrészt ez szerzõdéssel is végezhetõ, nem
csak hivatásos katonaként. A katonaélet tele van kihívásokkal, az nem egy unalmas pálya, veszélyes is, de a kiképzések során a katonák különleges képességekre tesznek szert, amelyeket mint katona, vagy késõbb civilként
is tudnak hasznosítani – mondta Vanyur Tibor ezredes, a
Magyar Honvédség Hadkiegészítõ Központi Nyilvántartó
Parancsnokságának parancsnoka.
Nyíregyházán Kisfaludi Stobl Zsigmond szobrászmûvész
az I. világháborús hõsökre emlékezõ szoborcsoportjánál koszorúzással tisztelegtek a megye hõsi halottjai elõtt. A toborzó
sporteseményen, melyen nyíregyházi olimpikonok is részt
vettek, az 5. Bocskai István Lövészdandár Helyõrségi Zenekara térzenével szórakoztatta a látogatókat és parádézott a Különleges Díszelgõ Csoport is. Akit pedig érdekelt, betekintést
nyerhetett a katonai kézifegyverek használatába, sõt jelentkezhetett a hadsereg kötelékébe is. (Szerzõ: Piszár Tünde)

SÓSTÓ A HÕSÖK TERÉN – KÉPEKBEN
„Képek és pixelek – Fotómûvészet – és azon túl – Nemzeti Szalon 2016” címmel nyílik kiállítás április 22-én a
Mûcsarnokban. Csoportos kiállítás NAGY fotósokkal, köztük három sóstói kép Boros Györgytõl.
Csaknem másfélszáz fotómûvész több száz – az elmúlt
tíz, tizenöt évben született –
képe a falakon. A fotografikus mûvek öt nagy témakörben – Hely, ahol; Szemben;
Testkép; Nézõpont; Varázslat
– találták meg a helyüket...
A tárlat bejárásához, befogadásához nem pusztán segítséget adhat a csoportokba
rendezés, hanem az elrendezésnek köszönhetõen izgalmas „párbeszéd” is kialakult
a kiállított mûvek, mûcsoportok között – írja Szarka Klára
Boros György
fotótörténész a meghívóban.
S miután érdekel, hogy mit adhat még e kiállítás, olvasom
tovább: Multimediális alkalmazások azokból az évtizedekbõl, amikor az ismeretek még nem a világhálón terjedtek,
amikor nem az algoritmusok, hanem az emberi agy és kéz
alkotott, amikor az idõ az alkotó és a befogadó számára is
években, hónapokban, napokban és nem percekben volt
mérhetõ. Naplóvezetés fényképezõgéppel, tollal, kamerával, ceruzával az évezredes régészeti leletmentéstõl a pár
évtizeddel ezelõtti múlt rögzítéséig professzionális mûvészektõl, tudósoktól és ismeretlen dokumentátoroktól. (Mayer
Marianna)

Legkedvesebb riportalanyaim egyike egy Pajtás géppel
kezdte az egykori Úttörõházban, majd megalapította a Nyíregyházi Fotóklubot éppen 40 éve, az érettségi évében. Vegyészmérnöknek tanult, dolgozott is a szakmában, de sosem múlott a fotózás iránti vágya. Elõbb érdekelte, aztán
megszerette a fotót. Kiállítás kiállítás után a városban, az
országban és határainkon túl is. Mûködtették a VMK-ban a
kiállítótermet, kitalálták, és 1996-tól négyévente szervezték a Szökõ Tárlatot. Valóban, igazi elismert mûvészei lettek a mûfajnak! Alaposan méltatta õket Kincses Károly, és
befogadta a csapatot a Mai Manó Ház. Tavaly a megyei
képzõmûvészek Õszi Tárlatán két fotós kapott nívódíjat.
Boros Gyuri (képünkön) a várostól, Csutkai Csaba a megyétõl.
– Hogyan is születtek a sóstói képek, egy egész sorozat?
– Nekem gyerekkoromtól jó hely volt Sóstó. A fagyi, a
homokozó, a medence, a család. Késõbb már a lányokkal
uszikáltunk. Ott csak a pincér dolgozott!
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BERECZ BEMUTATÓ
Legújabb lemeze bemutatójára érkezik Nyíregyházára április 28-án 18.00 órára a Váci Mihály Kulturális Központba a Kossuth-díjas ének- és mesemondó,
Berecz András. Az már sokak által ismert, régi történet, hogyan nõtt õ népi ikonná a pesti aszfalton. De
hogyan született tavaly év végére a „Láttam a Holdat
elõttem” mûsor szövege? Az elõadómûvész 2004.
december 5. óta hordja magában a témát. Õ ilyen.
Nem értette az akkori ügydöntõ népszavazás eredményét, mely nem tette lehetõvé a magyar nemzetiségûek honosítását. – Nekem ez volt a történelem –
fogalmazott Berecz András.
Nos, azóta foglalkoztatja a rokoni széthúzás, a testvéri összetartozás, a szeretet témája. Az egész emberiségre vonatkoztatható kérdés, az eszkimó és a pigmeus, a francia és az arab egyetemes ügye, miért pusztítja ember az embert? Eszerint a téma írta önmagát.
Jöttek a népdalok, az apokrif mesék, s a legalkalmasabb nyitánynak Káin és Ábel története mutatkozott.
Ezt kínálja a nyíregyházi színpadon most, áprilisban.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

60 ÉV PÁCBAN

ÉN MÛVÉSZ AKARTAM LENNI!
– Te melyik csoportba sorolod magad? – kérdezem Boros Gyurit.
– Én mûvész akartam lenni – szól a nyegle válasz.
– Kulcsár Lajos bácsihoz jártam a gyakorló iskola fotószakkörébe, aztán egymástól lestük el a titkokat nyári táborban, stúdióban.
Tagja voltam a Fotómûvész Stúdiónak, ami szakmai sulinak számított, hiszen nem volt ennek iskolája – avat be a múltba Gyuri.

Somlai Sándor 1956-ban született Rakamazon. A
miskolci mûszaki egyetemen szerzett üzemmérnöki,
majd okleveles gépészmérnöki diplomát, vegyipari gépész szakon. Sok éven át a Taurus gyárban dolgozott,
ahol mezõgazdasági abroncsok fejlesztésével foglalkozott. 1990 októberében néhány kollégájával megalakította a MARSO Kft.-t, mezõgazdasági, teher-,
majd személyabroncsokat kezdtek el forgalmazni. Az
elmúlt 25 év alatt a MARSO Kft.-t – az árbevétel, s az
eladott gumiabroncsok darabszáma alapján – az egyik
legnagyobb gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozássá fejlesztették Magyarországon. Gumiabroncs és autószerviz telephelyeket, valamint partnerhálózatot hoztak létre az egész országban, s terjeszkedtek tovább az országhatáron túl is.
Somlai Sándor, bel- és külkereskedelmi területen
is jártas szakemberként a gumiabroncspiac ismert és
meghatározó személyévé vált. Ügyvezetõként óriási szerepe volt a vállalkozás szervezeti kialakításában és fejlesztésében. Vezetõként nemcsak a vállalkozásával törõdött, de lokálpatriótaként fontos volt
számára a helyi sport és kultúra támogatása is. A
visszavonulását tervezgette.
Tapasztalata, bölcsessége, embersége kitörölhetetlen emléket égetett szívünkbe. Emléke és szellemisége bennünk él tovább.
MARSO Kft.

– Mi dolgod most a múzeumban?
– Én vagyok a fényképész. Szerettem volna valami alkotómunkát... és itt elég jókat lehet csinálni!
Vajon lesz még egyszer Nyíregyházi Fotóklub? Holnap
megkérdezem.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Lukács Gábor festõmûvész kiállítása április 30-áig
tekinthetõ meg a Pál Gyula Teremben. A „60 év pácban” címû válogatás többértelmû is lehetne; folyamatos alkotói gondokat is jelenthetne – de nem így van.
Annál inkább azt, hogy a kezdetektõl használja és
szereti a diófapácot – amit már Rembrandt is nagyon
kedvelt. Ez az átvivõ anyag fapálcikával és/vagy ecsettel kerül a papírra, melynek eredményeképpen kemény, lágy vagy lavírozott nyomot hagy – a festõ szándéka szerint. A gyors gesztusvonalak és szétterülõ felületek szépsége és mondatai csakis határozott átgondoltság eredményei. Ugyanez jelenik meg táblaképein az akril, az olaj és szemcsés felületek használatakor. Táj- és városélmények átírt formái egyszerre gyönyörködtetnek és gondolkodtatnak. Örömmel ajánlom
megtekintésre. (Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu)
H. Németh Katalin
2016. ÁPRILIS 22.

HIRDETÉS

20 ÉVES A NYÍRPAPÍR KFT.
Az 1996. évben alapított Nyírpapír Kft. fennállásának
20 éves évfordulóját ünnepelte az elmúlt héten. Az eltelt
húsz év alatt a vállalkozás jelentõs fejlõdésen ment keresztül.
A jelenleg több mint tíz dolgozót foglalkoztató egység
irodaszer- és vegyiáru-forgalmazása a megyében, illetve
a régióban is meghatározó szerepet tölt be.

Liskány István
és Balogh
Zoltán, a
Nyírpapír Kft.
ügyvezetõ
tulajdonosai
bemutatók, játékokkal gazdagított akciós vásárlási lehetõségek várták a meghívottakat. A mûsort a 4 for Dance
együttes fellépése zárta.
(x)

Az Almatárolóban található raktárüzlet mellett a Pacsirta, illetve a Széchenyi utcán is mûködtet kiskereskedelmi
egységet, mely szintén irodaszer és vegyi áruk forgalmazásával foglalkozik.
A jubileum alkalmából megrendezett vevõtalálkozón
Pekó László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének köszöntõszavai után áru-
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SZÍNHÁZ

PULCINELLA A MÛVÉSZBEN „KERTÉSZKEDIK”
Lehet-e egy gyermekelõadás készítõi számára nagyobb
elismerés, mintha látják a kicsinyek csillogó tekintetét,
hallják fel-felcsendülõ nevetésüket, önfeledt beleszólásukat a mesébe?
Mindezekbõl jócskán kijutott a Móricz Zsigmond Színház MÛvész Stúdiójában elõször szombaton bemutatott
Pulcinella kertészkedik címû vásári kesztyûsbáb-játék szereplõinek. A Ziránó Színház, Pfeifer Zsófia és Varga Péter
családi teátruma ezt a legkisebbek számára készített darabot
2008 óta játssza az ország különbözõ pontjain nagy sikerrel,
s borítékolhatóan a mi kis bérleteseink is jókat derülnek majd
az egyik legnépszerûbb olasz commedia dell’arte figurán. A
vásári komédiákban hajdan õ testesítette meg az egyik szolgát, aki bûnös hajlamú, illetlen déli figura volt. A mi történetünk csak a hatalmas orrot tartotta meg belõle, amire a
Pulcinella elnevezés utal, s a fekete fél maszkot. Miért sötét
az álarca? Talán mert belefeketedett viselõje a lustaságba.
Munka elõtt, munka után, de munka helyett is jólesik számára egy kis szieszta, s persze az evés-ivás!

KÉZBE VEHETIK A BÁBOKAT
Vitéz László olasz rokonának történetét Varga Péter színész kelti életre ujjbábok segítségével, lenyûgözõen. Hihetetlen koncentrációt igényelve idézi meg a neve alapján nõt sejtetõ férfit, a „kardos” feleségét, Rosettát, a másokat elõszeretettel megtréfáló, répára pályázó nyulat, és
az utóbbit torkon ragadó és elcipelõ kutyát. Így aztán lõttek a répás nyúlpaprikásnak, a nyuszi ül a tálban címû
történetnek! Mindezek megjelenítéséhez két színtér áll a
mûvész rendelkezésére: egy felsõ, nagyobb tér, s egy alatta
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lévõ sáv, ami a bujkálásra alkalmas. Az elõadás elején és
végén elõlép a paraván mögül, beszélget a kicsikkel, bevonja õket a játékba, amit segít, hogy a közönséget is mindvégig kissé megvilágítják, erõsebbé téve a kapcsolatot a
mûvészekkel, ráadásul a sötétben sem kell félniük. Nagy
örömmel fogadják a gyerekek, hogy a produkció végén
közelrõl is megnézhetik a bábokat.
Pfeifer Zsófia remekül segíti játékával az elõadást. Valamikor az õ zeneszavára nõ a répa, amit nevelõcélzattal
a lustácska férjecskének el kell vetnie, ha karottafõzeléket
akar enni. Szerencsésen megidézi a vásári komédiák eredeti hangulatát az olasz nyelven elõadott dalával, ami már
csak azért sem jelenthetett gondot számára, mert eredeti-

leg olasz nyelvtanár. Nem csupán a zenét szolgáltatja,
hanem olykor „tettlegesen” is – például egy zsebkendõvel megtörli a báb orrát – részt vesz a játékban. Kovács
Géza, Blattner-díjas rendezõnek köszönhetõen lendületes, jó hangulatú elõadást láthattunk, ami idõtartamának
rövidségével is alkalmazkodott a háromévesnél idõsebbek (köztük a felnõttek) figyelmének lekötéséhez. Kérdésként vetõdhet fel, miért zöldessárga a nyúl? Talán még éretlen? Hogy kellõképpen látható legyen? Akár ezért, akár
másért, „kinyúlt” a végére.
Az elõadás során nemcsak Pulcinella, de a mûvészek is
„kertészkedtek”. Elültették a színház szeretetét a gyermekek lelkében.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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ÉRDEKESSÉG

VIRÁGBA BORULTAK A FÉRFISZÍVEK (IS)
Mikor tavaly novemberben elõször kézbe vettem életem második koszorúslány-csokrát, nem gondoltam volna, hogy a fréziák, a hortenziák, a fehér rózsák és az
agapanthusok – közismertebb nevén szerelemvirág – bokrétáját egy csilingelõ hangú férfi kötötte meg. Pedig,
Gerliczki Zoltán mester virágkötõ, enteriõrtervezõ már
gyerekkorában is csokrokat készített. Most, a virágok iránti szeretetérõl és a genovai Virágkötészeti Európa Kupán
tett látogatásáról mesélt nekem, amit ráadásul egy magyar virágkötõ nyert meg, méghozzá egy férfi, Mezõffy
Tamás személyében.
– Beleszülettem a virágkötészetbe. A szüleim mindig is
kertészkedtek, én pedig tulajdonképpen a piacon nõttem
fel és már egészen kisgyerek koromban is kötöttem ott a
csokrokat – kezdte a beszélgetést Zoli, aki elmondta, nagyon sok virág van, amit szeret, így igazi kedvencet nem
is tudna kiválasztani.
– Amikor esküvõkre készítek csokrokat, mindig megpróbálom arra terelni a párokat, hogy minél inkább önmaguk
jelenjen meg a dekorációban. Csináltam már cross motoros párnak biciklikerékre épített menyasszonyi csokrot, de
voltak olyanok is, akik szerettek búvárkodni és vizes tematikájú esküvõ volt a vágyuk. Úgy állítottam össze a dekorációt, hogy minden asztal más-más szigetet jelenített meg, a

KÖVETI A TRENDET
A virágkötészet is a fashion szakmák kategóriájába
sorolható, hiszen a virágkötészeti trendek és a kellékgyártók követik a divatot. Ami mostanában például
népszerû a ruházatban, az színvilágában visszaköszön
az esküvõi virágkötészeti trendben. Gregor Lersch német virágkötõ óriás munkáira nagyon odafigyel a szakma. Õ az az ember, aki képes új növényeket meghonosítani a virágkötészetben, amit aztán mindenki használni fog – magyarázta.
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fõasztalon pedig, ahol az ifjú pár ült, aranyhalak úszkáltak.
Igazából már nincs olyan növény, amit ne lehetne beszerezni, így a képzeletnek csak a kreativitás szabhat határt.
Zolinak a virágkötészet nemcsak a hobbija, hanem a
hivatása is. Tavaly letette a mestervizsgáját és ahogy õ
mondja, azóta kinyílt elõtte a világ. Jobban odafigyel arra,
hogy mik a virágkötészeti trendek. Ennek köszönhetõen
jutott ki április második hetében az olaszországi Genovába, a Virágkötészeti Európa Kupára, ahonnan 23 versenyzõ közül a magyar induló, Mezõffy Tamás hozta el az abszolút elsõ díjat.

„EGY EMBERKÉNT SZURKOLTUNK”
– Nagy élmény volt részt venni egy ilyen nívós Európa
Kupán, ahol virágkötõként sok új tapasztalattal térhettem

haza. Egy kisebb csapatként együtt szurkoltunk Tamásnak,
a magyar indulónak, akinek több versenyszámban is kellett bizonyítania.

SZERELMES OLASZ FÉRFI CSOKRA
El kellett készítenie egy san remói virágfesztivál ihlette
autódíszt (képünkön a gyõztes), egy ötvenes évek olasz
életérzését tükrözõ Vespán ülõ hölgy menyasszonyi díszét, amit Tamás apró nyírfakéreggel oldott meg és szegfû-, valamint orchideaszirmokat használt hozzá, egy asztaldekorációt, egy kirakatot és többek között a szerelmes
olasz férfi címet viselõ csokrot is, hatvan szál rózsa felhasználásával. Neki köszönhetõen Magyarországra kerülhetett az Európa Kupa.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

13

SPORT

ÁPRILIS
PÉNTEK

15

ÁPRILIS
SZOMBAT

16

EZÜST AZ OB-N

TENERIFÉN KÉSZÜLTEK

Április 13–16-áig Gyõrben rendezték az úszók országos felnõtt bajnokságát. A sportolók nemcsak a gyõzelemért, hanem a riói olimpiai kvalifikáció reményében is rajtkõre álltak. A
Nyíregyházi Sportcentrum színeiben
Szurovcsák Ivett, Trizner Olivér, Ónodi Gyula és Valent Gergõ vett részt az
OB-n. Ivett elsõ éves felnõttként 50
méter mellúszásban kiválóan versenyezve, új egyéni csúccsal (32:54 mp)
ezüstérmet szerzett holtversenyben Sebestyén Dalmával. A nyíregyházi úszók
teljesítménye biztató a szezon következõ versenyei elõtt.

A Magyar Atlétikai Szövetség jóvoltából 30 ugró és gátfutó atléta utazhatott Tenerifére kéthetes edzõtáborba. A
szombaton hazatért delegáció tagja
volt Bakosi Péter magasugró és Leveleki
Bence távolugró, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum edzõje, Bakosi Béla.
Az alapozó jellegû munkát végzõ nyíregyházi csoport készül a május közepén kezdõdõ versenyidényre. Napi két
edzés mellett megérdemelten töltötték
szabadidejüket a tengerparton pihenéssel. Az edzések kisebb része a tengerparti homokban, nagyobb része a helyi stadion rekordpályáján zajlott.

RAJT A VÖRÖS TÉRRÕL
FOTÓ

Szalay Balázs és versenyautója Nyíregyházán
Nyíregyházán járt Szalay Balázs. Az elsõ
magyar autóversenyzõ, aki teljesítette a
Dakar Rallyt, az autóját is magával hozta,
így bárki közelrõl is megnézhette.
Nagy volt a forgalom az Opel Csõsz nyíregyházi szalonja elõtt. Számos különlegesség mellett az érdeklõdõk Szalay Balázs
autóját, egy Opel Mokkát is megtekinthettek. Õ az elsõ magyar, aki teljesítette a Dakart, 2000-ben az 59. helyen ért célba. 2003
óta Opelekkel vág neki a versenyeknek, a
speciálisan felkészített tereprally autót és egy
versenykamiont is hoztak Nyíregyházára. A

SPORTPROGRAM
Április 23., szombat 17.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Cigánd
labdarúgó-mérkõzés
Április 23., szombat 18.00 Bem iskola, Marso Nyíregyháza–Jászberény kosárlabda-mérkõzés
Április 24., vasárnap Tiszavasvári úti
csarnok, Kölcsey DSE–Balmazújváros
nõi kézilabda-mérkõzés

pilóta számára az egyik fõ verseny idén a
Silk Way Rally lesz, mely Moszkvából, a
Vörös térrõl indul. Szalay Balázs 2012-ben
a második helyen ért célba a versenyen. –
Nagyon sokat várok tõle mind eredményben, mind pedig kalandban. Itt értük el pályafutásunk egyik legjobb nemzetközi eredményét – a 2012-es második hely örök emlék marad számomra, ráadásként mindig is
vágytam rá, hogy egyszer Kínában autózhassak, mert ott még nem voltam, és most
ez is összejön. Komoly ellenfelek és nagy
kihívások elé nézünk a Silk Way Rallyn –
mondta Szalay Balázs.

BAJNOKSÁG UTÁN, KÍNA ELÕTT
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 24., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–Cigánd labdarúgó-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

BÚCSÚ EGY BARÁTTÓL
A napokban hunyt el Szálkai Pál. A vezérszurkoló temetése csütörtökön volt,
79 esztendõt élt. Szurkolótársa, barátja,
Szabó Lajos búcsúzott tõle.
„Pali! Emlékszel, annak idején az ötvenes évekre? Az Építõk pályán felesküdtünk egy páran, hogy a városért, a csapatért, a Szpariért élünk mindhalálig... Mostanra egyedül maradtam abból a generációból. Már csak örök emlék, hogy az
ország szinte összes pályáját bejártuk.
Amikor a Csepel ellen hátrányból nyertünk, azt mondtad, csenjük el a labdát.
Elcsentük. Amikor Debrecenben 4–1-re
nyertünk, a hazai öltözõ ablakából kia-

Szabó Lajos (balra) és Szálkai Pál
kedvenc zászlójukkal
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báltuk, hogy Hajrá Szpari! Vagy amikor
Szolnokon azt hitték, megjött a Vasas,
melynek komoly szurkolótábora volt, és
megdöbbentek, hogy nyíregyházi szurkolók kísérték el a csapatukat ilyen sokan...
Amikor tavaly nyáron tüntettünk a
Szpari mellett, azt mondtuk „Mindent
elvettek tõlünk”. A töretlen rajongásunkat a városért és a piros-kék színért azonban nem lehetett. Nézem otthon a képeket, és úgy beszélek hozzád, mintha itt
lennél. Mert itt maradsz velem, a szívemben.
Egyet megígérek neked barátom: még
nagyobb hanggal fogom kiabálni, hogy
Hajrá Szpari, Hajrá Nyíregyháza! Te pedig drága Pali úgy fújd a kürtöt odafent,
hogy nyíljon ketté az égbolt, lássák az
angyalok, mit tudnak a nyíregyházi szurkolók!
Palikám! A csillagok sosem hunynak
ki, Te is ott ragyogsz majd fenn az égen
örökké. Minden jót barátom, most be kell
fejeznem, mert tudod, még sok a dolgunk: meg kell nyerni az NB III-at, majd
az NB II-t. Aztán majd meglátjuk, nekem
mennyit engednek idelent, utána megyek
én is hozzátok, szparistákhoz! Isten veled barátom!”

Ismét Nyíregyháza volt a házigazdája a
MediBall Országos Bajnokságnak. A kínai
eredetû játékkal egyre többen ismerkednek meg, mivel jótékony hatása van. Amellett, hogy stresszoldó és az agy mindkét
felét megdolgoztatja, segít azoknak is,
akiknek tanulási zavaraik vannak. A sportág egyik európai központja Nyíregyháza,
így meghívást kaptak az oktatók az õshazába.
– Kétévente rendezik meg ezt a versenyt
Kínában, ahol legutóbb Szilágyi Máté gyõzött is. Most szeretnénk egy nagyobb csapattal, 8–10 fõvel utazni szeptemberben –
mondta Szilágyi István szakmai vezetõ.
A játékot a szabolcsi megyeszékhelyen
ingyenesen is kipróbálhatja bárki, mivel bekerült a Mozdulj Nyíregyháza! program
sportágai közé.
– Büszkén mondhatjuk, hogy a város

sportkoncepciójában nagy hangsúlyt kap a
látványsportágak mellett a szabadidõsport
és az utánpótlássport támogatása is. A
MediBall is olyan sportág, mellyel igyekszünk színesíteni a palettát – mondta Halkóné dr. Rudolf Éva, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke.
Több kategóriában hirdettek gyõztest a
kétnapos OB-n. A formagyakorlatok mellett mérkõzéseket is rendeztek. A versenyre több mint 130 nevezés érkezett, és a
megye több településérõl jöttek csapatok.
– Olyan ez, mint egy nagy család. A
MediBall több mint sport, életforma, életszemlélet, mely teljessé tudja tenni a résztvevõk életét a sportélmény mellett – mondta Baracsi Endre, a megyei közgyûlés alelnöke.
A nyíregyházi csapat tagjai Kína mellett
Oroszországba is utaznak, májusban egy
nemzetközi tornán vesznek részt.
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PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Petneházy Attila (1. sz. vk. országgyûlési
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. április 28., 15.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.

PROGRAMOK
BATYUS BÁL. Április 22-én 18.00 órától „Nagyszállási
szomszédolás” címmel a Nagyszállási Közéleti Klub batyus
jellegû báljára várják a helyi közösség tagjait a Nagyszállási
Közösségi Házban. A belépés díjtalan!
SÍKBÁBKÉSZÍTÉS. A Csiriptanya Játéktár (Móricz Zsigmond
könyvtár) programjai: április 23-án 9.30: Vakond síkbáb készítése. 28-án 14.30: Táncoló figurák készítése a Nemzetközi Táncnap alkalmából. 30-án 9.30: Ajándékkészítés anyák napjára.
CSALÁDIAS HANGULATÚ DÉLELÕTT. A Butykai Közösségi Házban április 23-án 10.00 órától a Magyar Költészet
Napja alkalmából tartanak családias hangulatú délelõttöt
Majláth Magda, Kádas Katalin és Pozsonyi Szabó János részvételével. Közremûködik a Gyermekek Háza Déli Óvoda
Butykatelepi Tagintézménye, a Kutyafája Közhasznú Egyesület, a Butykatelepi Kulturális és Szociális Egyesület, a Három
Királyfi Nagycsaládos Egyesület, a Békés Alkony Nyugdíjas
Klub, a Váci Mihály Általános Iskola Rozsréti Tagintézménye, a Konzervgyári Nyugdíjas Egyesület, a Qn-Balett, a G. I.
Angels, valamint Pozsonyi Mónika és Simon László. A belépés díjtalan!
ÁLLATOK TESTBESZÉDE. Április 23-án a SINOSZ (Siketek
és Nagyothallók Országos Szövetsége) tagjai látogatnak el az
Állatbarát Alapítvány Állatotthonába, ahol 11.30-tól az állatok testbeszédérõl tartanak elõadást – jelnyelven is! Az érdeklõdõk megtanulhatnak egy picit kutyául, macskául. Az
elõadás után pedig nem maradhat el a kutyagolás, hiszen az
otthon lakói már repesve várják a sétát. Helyszín: Állatotthon, Nyíregyháza, Csatorna u. 2.
REIKI I. TANFOLYAMOT tartanak a Városmajori Mûvelõdési Házban Kövesi Péter, tradicionális reiki mester közremûködésével április 23-24-én (szombat, vasárnap) 10.00–
16.00 óráig. Információ: 42/434-002.
GYÓGYULÁSOK, SEGÍTSÉGEK. Természetes úton történõ
gyógyulások és segítségek. Tájékoztató elõadás, természetes
úton történõ gyógyulásokról és segítségekrõl, Bruno Gröning
tanítása által, április 23-án 13.30–14.30-ig (majd ezt követõen 3 hetenként ugyanebben az idõpontban). A gyógyulások
orvosilag bizonyítottak. Helyszín: Nyíregyháza, Vasvári Pál
u. 1. szám (SZÜV Székház). Érdeklõdni és jelentkezni: 42/
314-398, 30/224-6935. www.bruno-groening.org/magyar.
A HÁROM KISMALAC. A Burattinó Bábszínház elõadása:
április 23-án 16.00 óra: A három kismalac. Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont 2. emelet.
ÖRMÉNY GENOCÍDIUM ÉVFORDULÓJA. Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata és
a Nyíregyháza-Örökösföld Görögkatolikus Egyházközség
várja az érdeklõdõket április 23-án 20.00 órától az 1915-ös
örmény genocídium 101. évfordulójának alkalmából tartandó megemlékezésre, melynek helye az örmény kereszteskõ

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 23., szombat 19.00 Tudós nõk, Bemutató bérlet, Nagyszínpad
Április 25., hétfõ 19.00 Tudós nõk, Benczúr bérlet,
Nagyszínpad
Április 26., kedd 9.00 Pulcinella kertészkedik, Törpapa
bérlet, MÛvész Stúdió
10.30 Pulcinella kertészkedik, Kukori bérlet, MÛvész
Stúdió
Április 27., szerda 9.00 Pulcinella kertészkedik, Tom
és Jerry bérlet, MÛvész Stúdió
10.30 Pulcinella kertészkedik, Kotkoda bérlet, MÛvész
Stúdió
Április 28., csütörtök 19.00 Tudós nõk, Móricz bérlet,
Nagyszínpad
Április 29., péntek 19.00 Tudós nõk, Szigligeti bérlet,
Nagyszínpad
2016. ÁPRILIS 22.

(Nyíregyháza, Szentháromság tér 1.). A múlt megemlékezésre, a múlt fõhajtásra, a múlt imádságra hív minket, hogy
mécsesgyújtással és koszorúzással rójuk le kegyeletünket az
örmény népirtás áldozatai elõtt. Beszédet mond: Szabó Tamás, görögkatolikus parókus.
ABIGÉL TÁNCFESZTIVÁL. IV. Abigél Minõsítõ Táncfesztivál
április 24-én a Bem József Általános Iskola tornacsarnokában,
mini, gyermek, junior, ifjúsági, felnõtt, senior korcsoportokban; néptánc, társastánc, moderntánc, hip-hop, show-tánc,
balett, egyéb kategóriákban. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
GYERMEKKÖNYVHÓNAPI rendezvények a Móricz Zsigmond könyvtárban. Április 26-án 11.00 óra: A jövõ harcosai
(Az Olimposz legyõzése I.) kötetbemutató. 27-én 10.00 óra:
A mesefáról szakítottam. Mesedélelõtt óvodásokkal. 29-én
10.00 óra: Kerekítõ. Ölbeli játékok 0–4 éves korig. 14.00 óra:
Kivirágzó. Papírvirágok készítése anyák napjára (MZSMVK
Örökösföldi fiókkönyvtára).
IDÕSEK AKADÉMIÁJA április 5. és május 3. között a római
katolikus társszékesegyház dísztermében. Április 26-án 14.00
óra: A hitélet és a lelki béke. Elõadó: Tóth László plébános.
TÖRTÉNELEM A MÚZEUMBAN. A honfoglaló elit – Révész László régész, a Szegedi Egyetem tanszékvezetõje elõadása április 26-án 17.00 órától, mely zárja a Jósa András
Múzeumban május 8-áig látható „Árpád népe – Gyula népe”
címû honfoglalás kori kiállítás szakmai programját. A múzeum április 30-án ismét kínálja a Honfoglalkoztató Kézmûves
Mûhelyt 9.00–13.00 óráig családok és gyerekek számára.
A SZÍNÉSZLEGENDA. A Bencs Villa programjai: április
26-án 18.00 óra: Szeleczky Zita – a színészlegenda! Vitéz
Jávor Zoltán fõiskolai tanár elõadása, aki egyben a mûvésznõ rokona és keresztfia. Közremûködik: Széles Zita színmûvésznõ, Szaplonczay Máté és Nagy Dávid felolvasók. 29-én
18.00 óra: Zenés mûsor a tánc világnapjára. Közremûködik:
Bandi Ferenc és Bandi Johanna versenytáncosok, a Carpathian
Dance, Kalapos Tamás, Keysha, Jaczkó Szilvia és Gyuris-Deme
Krisztina balettnövendékei, a Mûvészeti Középiskola és az
Abigél Többcélú Intézmény diákjai és még sokan mások...

IRODALMI KÖR. A Jósavárosi Irodalmi Kör április 27-én
10.00 órától tartja soron következõ összejövetelét a városrész kultúrházában. Új verseskötetével mutatkozik be Vaskóné
dr. Süle Ilona „Üzenet a keleti szélekrõl” címmel. A verseskötetet dr. Csermely Tibor nyd. fõiskolai tanár mutatja be,
aki a kötet ajánlóját is írta. Közremûködnek: Hradeczki
Tamásné és Fekete Istvánné, az irodalmi kör tagjai.
SZÍV KLUB. Április 27-én 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban az asztmáról és a tüdõbetegségekrõl tart
elõadást dr. Farszki Éva tüdõgyógyász fõorvos a Szív klub
meghívott vendégeként. A belépés díjtalan!
TÁNCHÁZ. Április 27-én 20.00 órától táncházat tartanak
a Városmajori Mûvelõdési Házban. A táncokat Márton Attila
egyszeres aranysarkantyús táncos, táncpedagógus tanítja, a
talpalávalót a Szikes Zenekar húzza.
TANÁRI HANGVERSENY. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola várja az érdeklõdõket április 29-én 17.00
órától megyei tanári hangversenyére az iskola hangversenytermébe. A belépés díjtalan. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.
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.
TÁNCHÁZ MATINÉ. Április 30-án 11.00 órától ingyenes
Táncház matinét tartanak a Váci Mihály Kulturális Központban, ahol moldvai tánclépéseket tanulhatnak az érdeklõdõk
Antal Dóra táncpedagógustól. Közremûködik a Dalszövõ
Zenekar. Információ: 42/411-822.
MANDABOKORI MAJÁLIS. Április 30-án a Mandabokori
Mûvelõdési Házban 14.00 órától majálisra várják az érdeklõdõket. A színes színpadi programok után a napot utcabál
zárja. Zenél: Bogár Márkó.
MAJÁLIS BORBÁNYÁN. A Borbányai Mûvelõdési Házban
a majális május 1-jén 10.00 órakor fõzõversennyel indul, majd
13.00 órától kulturális programokat láthat a helyi közönség.
16.00 órától Bálint Pál zenéje szórakoztatja a helyszínre látogatókat. A fõzõversenyre április 28-áig lehet jelentkezni az
alábbi telefonszámon: 30/408-5908.

ESZTERGÁLYOS NYÍREGYHÁZÁN

(MÚZEUM)FALUSI MAJÁLIS

A Nyíregyházi Állatpark 2016. április 29-én 11.00
órától egy különleges esemény színhelye lesz, hiszen
a 20 éves jubileumi rendezvénysorozat újabb programjaként a Viktória-házban megnyílik a Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítása, melyet Esztergályos Cecília színmûvész – aki maga is készít kerámiákat –
nyit meg a nagyközönség számára.

Az idei majális azért is különleges, mert egybeesik
egy bensõséges családi ünneppel, az anyák napjával.
Ezért a vidám tavaszköszöntés mellett a Sóstói Múzeumfalu több olyan programot szervez, melyek az édesanyák szerepére is szeretnék felhívni a figyelmet.
Program: 10.00: Fõzõverseny, valamint a NI To
JUTSU – A két kard iskolájának bemutatója. 10.30: A
Margaréta és Kismargaréta Táncegyüttesek mûsora.
11.00: Kicsi kocsi – gyerekkocsi címû új idõszaki kiállítás. 10.00–12.30: Vendég a Nyíregyházi Babaklub,
melynek tagjai szívesen adnak tanácsokat azoknak,
akik megismerkednének a babahordozás bensõséges
élményével, elõnyeivel. 12.30: Sztárvendég a Parno
Graszt zenekar. 14.00: Burattino Bábszínház: Surranó és Brekkenõ. Továbbá a nap folyamán pálinkatúra,
kézmûves foglalkozások, népi eszközös játékok, szövés, lovaglás és kocsikázás, íjászat, népi kismesterségek, kemencében sült langalló és kézmûves szörpök
várják az érdeklõdõket.

Különleges állatkerti sétára invitálják Önöket! Magyarország legnagyobb és egyik legszebb állatkertjében a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájának
állatfigurái (porcelán vízilovak, tigrisek, szerelmes
hattyúk) közé. Különleges környezetben mutatják be
a herendi porcelánból készült állatfigurák legszebb és
legérdekesebb darabjait. Egy valódi állatkerti sétától
abban különbözik, hogy itt az állatok más tulajdonságai kerülnek elõtérbe. Míg a valóságban mozgásuk,
viselkedésük és hangjuk jellemzi õket, és arra figyelünk leginkább, itt, a kiállításon a technológia, a kézi
formázás, öntés, tökéletes, naturalisztikus festésük gondolkodtat el, és mutatja be a természet és az evolúció
tökéletességét, egyúttal a kézi porcelánkészítés mûvészi nagyságát.
A Herendi Porcelánmanufaktúra mára minden fontosabb paraméter alapján a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrája. Termékpalettája már-már elképzelhetetlenül hatalmas, hiszen 16 000 különbözõ forma
és 4 000 különbözõ minta szabad kombinációja adja
a variációk számát. Így lehetséges az, hogy gyûjtõklubok alakulhattak pl. állatfigurák kapcsán is, hiszen,
hogy minden évben újabb és újabb herendi alkotással
gyarapodhat a gyûjtemény.

A TEHETSÉGEK 3 KIÁLLÍTÁS a Nyíregyházi Mûvészeti Középiskola képzõ- és iparmûvészeti tagozatos diákjainak munkáit mutatja be a Váci Mihály Kulturális Központban, amely
május 2-áig látogatható, naponta 9.00–19.00 óra között.
A SZÜLETÉS HETE címû programsorozat keretében május
3-án 9.00 órától nyílt napot rendeznek a Jósa András Oktatókórház Szülészet-nõgyógyászati Osztályán. Ambulanciák
megtekintése, szülõszoba, újszülött részleg, gyermekágyas
részleg bemutatása, „Jó tudni sziget”, PIC (Perinatalis Intenzív Centrum) bemutatása, újszülött reanimálás és elsõsegélynyújtás. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

VÁROSUNK LEGRÉGIBB MÛEMLÉKE:
AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM 2.
A templom alapkövét a város legmagasabb pontján, egy hajdani kuruc
kori temetõ helyén rakták le. Kitûzték
az épület fõ méreteit is, amely a rendelkezés szerint 41,72 méter hosszú
és 22,76 méter széles lehetett. Ezek a
méretek hatalmasnak számítottak a település és a gyülekezet akkori lélekszámához képest (1782-ben 5412 fõ
az evangélikusok száma). A hatóságok
talán így akarták teljesíthetetlen feladat
elé állítani a templomépítõ közösséget, akik azonban Schmál Sámuel lelkész vezetésével nem hátráltak meg.
A terveket Giuseppe Aprilis itáliai
mester készítette, míg az építkezést
Kriechbaum Ignác vármegyei mérnök
irányította. Volt olyan, hogy a gazdák
egyszerre hatvan ökrös szekérrel is
hordták Bodrogkeresztúrról a bányászott követ, amelyet gyorsan elnyeltek
a mintegy 1,5–1,6 méter vastag falak.
Az akkori mûszaki és szállítási viszonyokhoz képest a
templom igen hamar, két és fél év alatt felépült. 1786.
október 22-én, Coroni Frigyes esperes vezetésével fel is
szentelték a még torony nélküli, egyszerû, sima homlokzatú és fehérre meszelt falú templomot, amelyet a késõbbiek folyamán tovább bõvítettek, szépítettek és berendezé-
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si tárgyakkal láttak el. 1936-ban teljesen
felújították a külsõt, a homlokzati architektúra ekkor nyerte el mai alakját.
Tornyában ma két harang lakik, míg
a Szlezák László harangöntõ mûhelyében készült harangjáték 1928. január
24-én szólalt meg elõször és hirdeti ma
is óránként, hogy „Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bõven!”. A 12
harang közül a legkisebb 8, a legnagyobb 35 kilogramm súlyú. Ugyanekkor új óraszerkezetet is kapott a torony,
amely Sowinski József pesti órásmester
mûhelyében készült.
A város legrégebbi, még ma is látható emlékjele a sekrestye kõkeretes
kapuja fölött látható. Az eredetileg a
fõbejárat fölötti falfelületre elhelyezett
emléktáblával (képünkön) a türelmi
rendeletet kiadó és a templom építését
engedélyezõ II. Józsefnek állítottak emléket. A latin felirat a templom építésérõl tudósít, míg a kiemelt római számok összeolvasásával a berendezés elkészültének évét kapjuk meg: 1788.
Az ajtószárnyakon látható MT monogram a gyülekezet
akkori felügyelõjének, Trstyánszky Márton nevét õrzi.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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