2

5

4

TURIZMUS

VÁROSNAP

IDÕSEK

SZÉPKORÚAK.
Ezúttal prof. Utasi
Ágnes szociológus
Kapcsolatok hálójában
címû elõadását
hallgathatták meg az
érdeklõdõk.
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NAGY CSALÁD

10

SZÍNHÁZ

PANKOTAY PÉTER.
A közelmúltban
Nyíregyházán járt és
lépett fel a Váci
Mihály Kulturális
Központ operettestjén
Pankotay Péter.
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EGÉSZSÉG

ADOMÁNY.
Több millió forint értékû ventillációs készüléket kapott a Jósa András Oktatókórház Izotópdiagnosztikai és
Terápiás Osztálya.

TISZTA VÁROS
Idén is csatlakozott a TeSzedd! elnevezésû országos szemétgyûjtési mozgalomhoz Nyíregyháza. Az Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõfelügyelõség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság szervezte meg azért, hogy felhívják a figyelmet az önkéntes tevékenység és a környezettudatos magatartás jelentõségére. Városunkban a polgármesteri hivatal osztályainak, valamint a Közterület-felügyeletnek a munkatársai a hétvégén a Sóstói-erdõt járták be, ahol az eldobált szemetet zsákokba szedték. Bodrogi
László, a Közterület-felügyelet vezetõje azt mondta, összességében Nyíregyháza
kifejezetten tiszta város. Belterületi parkjai és a lakótelepek szennyezõdésmentesek. Igaz, akadnak sajnos olyanok, akik illegálisan raknak le hulladékot, de ellenük
a hulladékkommandó tagjai fellépnek.

XXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM
2016. MÁJUS 6.

„MÛVÉSZI” BALLAGÁS

Múlt héten hétvégén még a ballagásoké volt a fõszerep országszerte.
Nyíregyházán több mint kétezer diák mondott búcsút alma materének,
hétfõtõl pedig már az érettségi vizsgákon bizonyítják tudásukat. Fotóriportereink szinte az összes itteni középiskolában megörökítették a ballagások legszebb pillanatait, az ezekbõl készült galériákat megtekinthetik a www.nyiregyhaza.hu weboldalon. Képünkön a Mûvészeti Szakközépiskola néhány végzõs diákja.

Fotó: Trifonov Éva

RÉGI ÁLMOK VÁLNAK VALÓRA
Versenyuszoda és jégcsarnok épülhet, még inkább
megszépülhet a Bujtosi városliget, és a leromlott állapotú Tiszavasvári úti laktanyák területe is teljesen átalakulhat. Többek között errõl döntött Nyíregyháza képviselõtestülete múlt héten csütörtökön.
Pályázatok segítségével valósítanák meg a több milliárd forintos beruházásokat. Mindezek mellett döntés született több tornaterem megújításáról és számos óvoda rekonstrukciójáról, valamint megszépülhet a Bencs Villa is
a Sóstói úton.
A napirendi pontok tárgyalásakor több milliárdos beruházásról is döntöttek a képviselõk. Kiderült, a társasági

adókedvezmény sporttámogatási rendszerében megnyíló
pályázati források segítségével versenyuszodát és jégcsarnokot kíván építeni az önkormányzat. Az uszoda a
BUSZACSA (Continental Aréna) tõszomszédságában épülne. Itt egy 50-es és egy 25 méteres medencét alakítanának ki, 400 férõhelyes lelátóval, a versenysportolók és a
városi lakosság igényeinek kielégítésére. Ez a tervek szerint 2,1 milliárd forintból valósulna meg.

JÉGPÁLYA A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTNÁL
A jégpálya a Media Markt és a Penny Market mellett
kapna helyet, megvalósítását mintegy 400 millió forin-

tos keretösszeggel tervezi a város. A TAO-s pályázatok
alapján, ha a kormányzat is támogatja a város elképzeléseit, a beruházás 70 százalékát állami forrásból kapná
meg Nyíregyháza és 30 százalékot önerõbõl kellene biztosítani.

TORNATERMEK IS MODERNIZÁLÓDHATNAK
Mindezek mellett öt középiskola, a Zrínyi, az Apáczai,
az Arany, a Móricz és a Kölcsey tornacsarnoka is megújulhat a forrásokból. A pályázatok benyújtását pártállástól függetlenül minden képviselõ támogatta.
(Folytatás a 3. oldalon.)

NAPRÓL NAPRA

ÁPRILIS

KEDD

26

ÁPRILIS

SZERDA
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EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK

GYÛRÛSFARKÚ MAKIK

A 4S-2000 Kft. alapításának 20. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak a cég létrehozója, Soltész Béla tiszteletére. A gépalkatrészekkel foglalkozó
családi vállalkozás jelenleg az eredeti
csarnok hatszorosán mûködik és 80 százalékban a külföldi piacot szolgálja ki.

Egy napon belül négy katta született
a Nyíregyházi Állatparkban. A kölykök
között van egy ikerpár is. Az apró kis
állatok 4,5 hónapnyi vemhesség után
jöttek a világra. A kicsik eleinte anyjuk
hátán csimpaszkodtak, mára azonban
már a felnõttek hátán lovagolnak.

ÁPRILIS

CSÜTÖRTÖK

28

ÁPRILIS

CSÜTÖRTÖK
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JÁRDAFELÚJÍTÁS

ÉRZÉKENYÍTÕ TRÉNING

Felújította a NYÍRVV Nonprofit Kft.
a Szent István utca 63–69. szám közötti, valamint a Krúdy Gyula utca
36. és 38. közötti, illetve a 42/A-B-C
elõtti járdaszakaszokat. A munkálatokhoz közel 30-30 tonna aszfaltot
használtak fel.

Érzékenyítõ tréninget tartottak a Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzati dolgozók számára évente szervezett képzés célja az esélyegyenlõség
biztosításával az ügyintézés megkönnyítése. A programban a Fehér Bot
Alapítvány képviselõi is részt vettek.

NYÍREGYHÁZA ROMÁNIÁBAN

Nyíregyháza elõször mutatkozott be az
aradi Tavaszi Vásáron, ahol elsõsorban a
fürdõk szolgáltatásai iránt volt nagy az
érdeklõdés. Ezt követõen pedig Erdély
egyik legrégebbi és legnagyobb rendezvényén, a 25. Szent György Napokon találkozhattak a kilátogatók a szabolcsi
megyeszékhely turisztikai kínálatával. A
város megjelenését a magyar kormány is
támogatta.
A szép idõ sokakat csábított a rendezvényre, ahol a Nyíregyházi TDM és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. munkatársai az egyik
legattraktívabb sátorban gazdag programkínálattal várták az érdeklõdõket. A kilátogató vendégek részére Nyíregyháza lát-

nivalóiról és szálláslehetõségeirõl nyújtottak felvilágosítást a szakemberek, ezen kívül eredetvédett pálinkákat is lehetett kóstolni. A gyermekek körében a nyíregyházi
sátor örvendett a legnagyobb népszerûségnek, nem véletlenül, hiszen a városunkban mûködõ játékgyár kockáival is játszhattak a gyermekszigeten. A zárókoncert
elõtt sorsolták ki a fõszínpadon a Hotel
Fürdõház*** által felajánlott, 2 fõre szóló
nyíregyházi hétvégét. A nagy sikerû rendezvény ideje alatt voltak, akik konkrét
kérdéseket tettek fel a nyaralásukkal kapcsolatban, mások pedig kedvet kaptak ahhoz, hogy a jövõben Nyíregyházára látogassanak – tájékoztatott Furkóné Szabó
Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

ROBOGÓKAT KAPTAK
ÁPRILIS
PÉNTEK
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ÁPRILIS
PÉNTEK
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AKADÁLYMENTES IRODA

ÚSZÓ SZÖKÕKÚT

Új, akadálymentes ügyfélszolgálati
iroda áll a vakok és gyengénlátók rendelkezésére az István utcában, ahol
hivatalos ügyeik elintézéséhez kaphatnak segítséget a rászorulók. Egy stúdiót is felavattak, ahol hangoskönyveket
készítenek a látássérülteknek.

A Bujtosi-tavon is elindította az úszó
szökõkutat a NYÍRVV Nonprofit Kft.,
mely a tó oxigénellátását is segíti. A
berendezés naponta délelõtt 9 órától
este 10 óráig mûködik, minden óra
elsõ 10 percében, ugyanis az üzemeltetésének jelentõs a költsége.

MÁJUS

KEDD

3

MÁJUS

KEDD

ÖSSZBÍRÓI ÉRTEKEZLET

A tûzoltók védõszentjére emlékezett
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság állománya. A Szent Flórián téren a hõsi halált halt tûzoltók emlékére koszorúzást tartottak, ünnepi állománygyûlésen pedig többen elismerésben is részesültek.

Az idegenrendészeti és menekültügyi eljárások számának ugrásszerû
növekedése, és a két éven túl húzódó
ügyek felére csökkenése. Ez jellemezte a bíróságok 2015-ös évét. Az elmúlt
év munkáját Nyíregyházán összbírói
értekezleten értékelték.

2

INFORMÁCIÓS PONTOK NYÍLNAK

3

SZENT FLÓRIÁN NAPJA

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

Két új robogót kapott a Nyíregyházi
Közlekedési Polgárõrség, amit Kukucska
András, a szervezet elnöke és Asztalos
István gazdasági vezetõ vett át Somogyi
Jánostól, a megyei polgárõr szövetség elnökétõl. A jármûveket az ORFK és az Országos Polgárõr Szövetség közbenjárásával kapták meg a polgárõrök, amikkel a
szolgálatot azonnal meg is kezdték. A robogókkal így már hatékonyabban tudnak
segíteni egy közúti baleset során, de a
helyszínt is gyorsan meg tudják közelíteni nagy forgalom esetén is.

A nyíregyházi Közterület-felügyelet
2016. május 4-e és június 15-e között a
város családi házas övezeteiben információs pontokat állít fel.
Az információs pontokon az érdeklõdõk
felvilágosítást kaphatnak a közterületek
használatával kapcsolatos tudnivalókról, a
felelõs ebtartás szabályairól, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályokról, az éjszakai szórakozással összefüggõ jogsértésekrõl, a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, a szabálytalan várakozással öszszefüggõ szabálysértésekrõl, vagy a közúti közlekedési törvény megsértésével
összefüggõ eljárásokról, de a lakosság véleményét, javaslatait, bejelentéseit is fogadják a megadott helyszíneken.

Idõpontok és helyszínek:
május 11. Borbánya, Alma utca–Bazsalikom utca sarok
május 18. Kistelekiszõlõ, Koszorú utca
10.
május 25. Mandabokor, Alsóbadúri út–
Jegenye utca sarok
június 1. Kertváros, Fészek utca,
COOP ABC elõtt
június 8. Nyírszõlõs, Nyírszõlõsi út,
COOP Szupermarket elõtt
június 15. Sóstóhegy, Templom utca–
Fácán utca sarok
Valamennyi helyszínen 9.00–15.30
óra között várják az érdeklõdõket.
2016. MÁJUS 6.

KÖZGYÛLÉS

ÚJ FUNKCIÓK A RÉGI LAKTANYÁKBAN
(Folytatás az 1. oldalról.)
„Nyíregyháza Város Közbiztonságáért” „Sztárek Ferenc díj” átadásával kezdõdött a múlt hét csütörtöki közgyûlés. Idén a kitüntetést Frecska István vehette át, aki
már 26 éve hivatásos lánglovag. A tûzoltó törzsõrmester
gépkocsivezetõként dolgozik. Az elismerését dr. Kovács
Ferenc adta át.

ÁLDOZATKÉSZ ÉS FELELÕSSÉGTELJES
A polgármester köszöntõjében kiemelte: a törzsõrmester, 26 éves hivatásos szolgálati viszonyának
fennállása óta jelentõs tûzesetek, természeti katasztrófák helyszínén végezte kimagaslóan a szolgálat ellátásából adódó feladatokat. A szakmai tudása, teljesítménye, valamint emberi tulajdonságai alapján,
egyaránt tisztelik a parancsnokai és kollégái. A szakmai tevékenységére és a szervezethez fûzõdõ lojalitására is figyelemmel, érdemes a legmagasabb szintû elismerésre.

P+R PARKOLÓK IS LÉTESÜLHETNEK
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásait felhasználva a Tiszavasvári út két oldalán található
egykori laktanya területét is rendezni kívánja a város. A
képviselõ-testület arról döntött, hogy pályázatot nyújtanak be az itt lévõ, több mint 20 hektáros terület és a leromlott állapotú épületek rekonstrukciójára. A tervek alapján új utak épülnének itt, nem ennek a pályázatnak a keretében, de a késõbbiek során nyugdíjasház vagy akár fecskeházak kialakítását is támogatná az önkormányzat. A
tervezetben szó esik rekreációs épületekrõl, és kereskedelmi terület, üzleti park, valamint P+R parkolók létrehozásáról is. A TOP forrásaiból összesen 1,7 milliárdot használhat fel a város nyertes pályázat esetén.

Közgyûlési pillanatkép

MEGÚJULÓ ÓVODÁK ÉS BENCS VILLA
A közgyûlésen az is kiderült, hogy 700 millió forint értékben hat óvoda felújítására is pályázik az önkormányzat. Ha támogatást kap a program, ezek a komplex rekonstrukciók önerõt nem igényelnek. A tervezet szerint a
Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézménye, a
Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézménye, ennek a
Városmajori Tagintézménye, az Eszterlánc Óvoda Ferenc
körúti Tagintézménye, a Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézménye és ennek a Kikelet Tagintézménye újulhat meg a forrásokból. Döntés született arról is, hogy a
Bencs Villa felújítására is pályázatot nyújt be az önkor-

A közgyûlés elõtt a pártok képviselõit az új versenyuszodáról és jégcsarnokról kérdeztük, melynek
részleteirõl a címoldalon írtunk.

PROJEKTÖTLETEK
A polgármester úgy nyilatkozott, többféle lehetõséget fogalmaztak meg, de egyelõre még nem tudják
pontosan, mit támogat majd a bírálóbizottság.
– Különbözõ projektötleteket fogalmaztunk meg.
Azért ötleteket, mert ezek közül mindegyik megvalósulhat. Mindez attól is függ, hogy a pályázatok benyújtását követõen mely elképzelésünket fogják támogatni, a döntések megszületése után ezt majd a
támogatási szerzõdésben tudjuk konkretizálni. Hiszen
ezek a projektelképzelések komoly pénzügyi határokat is tartalmaznak, de a jelenlegi helyzetben ez az
észszerû, minden rendelkezésre álló forrást maximálisan ki kell használnunk. Ez a döntés ezt tartalmazza, mert még nem láthatjuk pontosan, mire lesz lehetõségünk – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc.

„BEVÁSÁRLÓKÖZPONT IS KELLENE...”
A szocialista önkormányzati képviselõk és a városrész
független képviselõje, Póka Imre (Függetlenek Egyesülete) bár támogatták az elképzeléseket, úgy nyilatkoztak, jó
lenne tudni, hogy pontosan mi valósulhat meg a tervekbõl. Nagy László (MSZP) azt mondta, nagyon fontos lenne, hogy ebben a városrészben új bevásárlóközpontok
nyíljanak.

A Bujtosi városliget további fejlesztése is megvalósulhat
mányzat. Ahogy a többi beruházás, ez is a TOP forrásaiból valósulhat meg. Az önkormányzat erre a célra 320
millió forintot kíván felhasználni, ebbõl 16 milliót kell saját forrásból biztosítani.
Tavaly év végére 6000 újabb háztartást ért el a nagysebességû internet, a digitális város projekt részeként. Errõl
adott tájékoztatást a közgyûlésen a Magyar Telekom Nyrt.
stratégiai igazgatóságának elemzõje, Hegedûs András. A
Nyíregyházán zajló szélessávú internethálózat-fejlesztési
projekt keretében 500 millió forintos beruházás részeként
valósult meg a bõvítés.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

TÖBB ZÖLDFELÜLET, SZEBB VÁROSLIGET

A napirendek között szerepelt a város zöldfelületeinek
felújítása is. Erre is pályázatot nyújt be a város. A tervezetben szerepel a Bessenyei és a Benczúr tér teljes rekonstrukciója, a Szegfû utcától északra található kiserdõk fejlesztése, az Arany János és a Bocskai utcai zöldfelületek
megszépítése, illetve új belvárosi kerékpárutak, összeköttetések létesítése is. Az önkormányzat emellett a Bujtosi
városliget fejlesztését is folytatni szeretné. A benyújtott
pályázat fõösszege 1,25 milliárd forint, ebbõl alig több
mint 60 millió forintot kell önerõbõl biztosítani. A képviselõk ezt a pályázatot is egyhangúlag támogatták.
2016. MÁJUS 6.

VERSENYUSZODA
ÉS JÉGCSARNOK

Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ, FIDESZKDNP: Nagy igény van rá
– Nyíregyházán létezik vízilabdasport, létezik jégkorongcsapat és tudjuk, hogy milyen nagy igény van
a téli korcsolyázásra, hiszen az iskolák igénybe veszik az ideiglenes jégpályát is. Ezen programon belül
még tornatermeket is szeretnénk felújítani több középiskolában. Szóval úgy gondolom, hogy nagyon reményteli a pályázati lehetõségünk, bízunk benne, hogy
ez is fog sikerülni.
Nagy László, frakcióvezetõ, MSZP-DK-EGYÜTT: Az
elõzõ önkormányzat is tervezte
– A fenntartásaink abból fakadnak, hogy a korábbi
önkormányzat is foglalkozott például jégcsarnok építésével, a jelenlegi elõterjesztés 3–400 millió forintos
költségtervet irányoz elõ erre. Én úgy tudom, hogy azok
a jégcsarnokok, amelyek leginkább a 2002–2010 közötti idõszakban épültek, akkor is 700 millió forint
körül valósultak meg, nem tudom, hogy a 3–400 millió forintos jégcsarnok milyen minõségû lesz.
Béres Csaba, önkormányzati képviselõ, JOBBIK:
Fontos a tanuszoda
– Örömmel fogadtuk az elõterjesztés anyagát. Viszont az nem derült ki az elõterjesztésbõl, hogy tanuszodaként is fog funkcionálni. Bíztunk benne, hogy a
tervezõk, illetve a projektet lebonyolítók ezt is szempontként fogják kezelni, örülünk neki, ha ez belekerül,
azon oknál fogva, hogy a kötelezõ testnevelés keretein
belül az úszásoktatás is fontos szerepet játszik.

A Bencs Villa épülete
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VÁROSNAP

ISMÉT ÜNNEPEL NYÍREGYHÁZA
Nyíregyháza idén is koncertekkel, kiállításokkal és ingyenes gyermekprogramokkal emlékezik újratelepítésének 263. évfordulójára. A háromnapos eseménysorozat
fókuszában a megyeszékhely és Rzeszów 20 éves testvérvárosi kapcsolata áll.
Május 6-án, 7-én és 8-án, három napon keresztül ünnepel
a megyeszékhely. 263 esztendõvel ezelõtt ugyanis a terület
felének birtokosa, gróf Károlyi Ferenc jelentõs kedvezményeket ígért a betelepülõknek. A térség akkoriban a Rákóczi
szabadságharcot követõen nagyon elnéptelenedett, a hívó
szóra azonban Békés vármegyébõl és Felvidékrõl is szép
számmal érkeztek telepesek, így a város hamarosan növekedésnek indult. 2003 óta Nyíregyháza színvonalas programokkal emlékezik a városalapítókra, illetve mindazokra, akik
sokat tettek a város fejlõdéséért.

BALKÁN FANATIK ÉS PRÉMVADÁSZOK
Május 6-án dr. Kovács Ferenc polgármester a helyi értékek képviselõinek, gondviselõinek emléklapot ad át a városháza dísztermében. Ezt követõen a Nyíregyházi Települési
Értéktár által kiírt fotópályázat eredményhirdetése történik
meg. Délután Ünnepi Közgyûlés ül össze, az ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra pedig a Városalapító atyák szobránál várják a városlakókat.
Pénteken délután lesz Prémvadászok koncert, mûsort ad
az Igrice és a Szabolcs Néptáncegyüttes, este pedig fellép a
Balkan Fanatik. Megnyílik a „Rzeszów régen és ma” címû
fotókiállítás a Pál Gyula Teremben, valamint a kulturális központ félemeletén a „KATYÑ címû idõszaki kiállítás. Május
7-én, szombaton színes forgatag vár mindenkit a Kossuth térre.

Lesznek kézmûves standok és kézmûves foglalkozás, tavaszi virágok vására, civil forgatag és népi játszótér. A Városalapítók szobránál a gyermekek egész nap ingyen vehetik

igénybe az ugrálóvár, az óriáscsúszda és a trambulin nyújtotta szórakozási lehetõségeket. A szórakoztató programok
és a civil forgatag vasárnap egész nap folytatódik.

VIRTUÁLIS JÁTÉKOK, DIGITÁLIS PUZZLE
– Május 8-án, vasárnap számos programmal, játékkal
és érdekességgel várják az érdeklõdõ nagyközönséget a
„Digitális Nyíregyháza” napra. A város fõterén ajándék
pendrive-ért nevezhetnek kicsik és nagyok egy tablet
kvízjátékra. A kvízsátorban egy nagyméretû képernyõn
hasznos információkat vetítenek majd a kérdések megválaszolásához. Lehetõség lesz a legújabb virtuális játé-

kok kipróbálására a Playstation mozgásérzékelõ technológiával. Sõt, az érdeklõdõk egy interaktív érintõképernyõ (touchpoint) segítségével Magyarország megyéibõl kirakhatják hazánk térképét, a puzzle kirakását pedig az applikáció egy „Digitális Magyarország” animációval jutalmazza. 15 órától Tóth Gabi énekel a rajongóknak a Kossuth téren.

MONUMENTÁLIS FESTMÉNY

Az idei Városnapok programsorozat
egyik kuriózuma, hogy a nagyközönség is
megtekintheti Z. Szalay Pál Nyíregyháza
betelepítését ábrázoló monumentális festményét. A Nyíregyháza múltjának egy szeletét ábrázoló alkotás az ünnepségsorozatot követõen még kb. 3 hétig látható.
A fõvárosban restaurált festmény – ami
a Váci Mihály Kulturális Központ 3. emeletén van kiállítva – hétfõn érkezett meg
Nyíregyházára. A 9x2,7 méteres kép az
Ipartestület megrendelésére készült 1930ban és éveken át az iparos székház (ma
Kölyökvár) emeleti dísztermét ékesítette. A
festmény a kommunizmus évtizedeiben lekerült a mai Kölyökvár falairól és majdnem
az enyészet lett a sorsa.

ÚJRATELEPÍTÉS MOZZANATAI
Hosszú évekig szunnyadt a Jósa András
Múzeum raktárában. Az idei Városbál jótékonysági célja volt ennek a városunk számára becses mûnek a felújítása.
A festményen a mûvész balról jobbra ha-
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ladva ábrázolta a város újratelepítésének
fõbb mozzanatait. A mû középpontjában
azt a pillanatot örökítette meg, amikor
Petrikovics János, szarvasi csizmadiamester átveszi gróf Károlyi Ferenctõl az adománylevelet. Tõlük jobbra a szülõhelyüket
elhagyó telepesek kisebb csoportjai elevenednek meg, amint lovas szekerekre felpakolva indulnak útnak egy új, jobb élet
reményében. A kép bal oldalán a kihalt település újjáépítésében fáradozó embereket
láthatjuk, háttérben Nyíregyháza gótikus
stílusú református templomával.
Z. Szalay Pál 1891-ben született Léván,
egy nyolcgyermekes családban. Tanulmányait követõen 1917-ben érkezett Nyíregyházára, és 50 éven keresztül tanított rajzot
a polgári fiúiskolában, majd az 1946-ban
megalakult nyíregyházi Bessenyei György
Képzõmûvészeti Népfõiskolán mûvészettörténetet oktatott. Sorra megfestette Nyíregyháza egykori polgármestereit, freskókat
készített a Móricz Zsigmond Színház elõcsarnokában és a régi római katolikus elemi iskola dísztermében. 1973-ban Szentendrére költözött. Ekkor 40 mûvét Nyíregyházának ajándékozta.
2016. MÁJUS 6.

IDÔSEK

„NEHÉZ EGYEDÜL JÁTSZANI AZ ÉLETET”

VERSENY IDÕSEKNEK
A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség idén
is megrendezte a megye irodalomkedvelõ, versszeretõ
nyugdíjas tagjai részére a vers- és prózamondó versenyt
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. A
zsûri értékelése és döntése alapján a helyezések a következõképpen alakultak: I. Nemes Csabáné (Tuzsér), II.
Natkó László (Tiszabercel), III. Hanuszik Józsefné (Nyírtelek). Különdíjat kaptak: Molnár Józsefné (6. sz. Gondozási Központ, Nyíregyháza), Pokrovenszki Józsefné
(„Nyugodt Életet” Nyugdíjas Egyesület, Nyíregyháza).

Egyedül játszani az életet az idõ elõrehaladtával egyre
rosszabb és nehezebb, ezért fontos, hogy próbáljunk meg
közösségekben élni – hangzott el a Kelet-Magyarországi
Szépkorúak Akadémiájának soron következõ elõadásán
a Váci Mihály Kulturális Központban.
Aktívak és érdeklõdõek. Barátkozni, kikapcsolódni és
tanulni akarnak. A Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiájának résztvevõi szinte már mindannyian ismerõsként köszöntik egymást. Ezért sem volt meglepõ, hogy
szerdán, az elõadás elõtti percekben még nagy izgalommal osztották meg egymással, hogy mi történt velük a legutóbbi „óra” óta.

GYENGÜLNEK A KAPCSOLATOK
Prof. dr. Utasi Ágnes szociológus A kapcsolatok hálójában címmel osztotta meg gondolatait a résztvevõkkel, aki
hozzátette, mindez az utóbbi években folytatott kutatásán alapul. Kifejtette, az elmúlt években sok változás történt a világban és a fejlett társadalmat már egyre inkább a
fokozódó bizalmatlanság és többek között a családok felbomlása jellemzi. Míg a falvakat a közösségek és a kapcsolatok hálója teszi barátságossá, addig a városokban
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csökken ezen kötelékek aránya. Problémaként említette,
hogy megjelentek az úgynevezett virtuális kapcsolatok is,
ami nemcsak a fiatalok körében népszerû, hiszen egyre
több szülõnek élnek gyermekei távol az otthontól, így velük csak az interneten keresztül tudják a kapcsolatot tartani. Szerinte a tradicionális társadalomnak kellene ideaként élni az emberek körében, ami azt jelenti, hogy közösek a sikerek és közösek a célok, vagyis nem az egyénre
helyezõdik a hangsúly. Kiemelte, egyedül játszani az életet nehéz, ezért törekedni kell arra, hogy minél több kapcsolati háló vegyen minket körül.

PROGRAMOK

TORNÁZTAK ÉS ÉNEKELTEK
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 6. sz.
Idõsek Klubjának vendége a közelmúltban 3 lengyel
fiatal volt, akik hazájukban szociális munkásnak tanulnak. A nap folyamán a klubtagok és a vendégek
együtt énekeltek, tornáztak és beszélgettek is.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a Váci
Mihály Kulturális Központ szervezésében megvalósuló
Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiájának ismeretterjesztõ elõadásai a következõképpen alakulnak: május 18. Csikós Péter: Az egészség az alap(ellátásban);
június 1. Szalainé Kónya Zsuzsanna: Idõskori táplálkozásról; június 15. Szepessy Béla: Kései szüret. Az elõadások kezdési idõpontja 15.00 óra. A belépés díjtalan.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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GYEREKEK

NAGY CSALÁD, NAGY BOLDOGSÁG

„MÉG VAN EGY SZABAD HELY AZ AUTÓBAN”
Miközben a kiegyensúlyozott egyéves babát, Zoé Júliát
figyelem, nem hagy nyugodni, hogy megkérdezzem a szüleitõl: lesz-e még hetedik? A kérdés azonban, mint kiderült, nem is érte õket annyira váratlanul.
– Mivel nekünk hat gyerekünk van, soha nem merem
megkérdezni egy kétgyerekes anyukától, hogy tervezneke esetleg egy harmadikat, tõlem viszont mindig, mindenki
megkérdezi – nevet fel Kata. – Nem mondanánk, hogy
nem. Ha a jó Isten úgy akarja, hogy jöjjön, az biztosan
nem véletlen. Ennek oka van. Mint annak is, hogy Zoé itt
van velünk. Ha a hetedik is beköszönne, állnánk elébe. A
negyedik gyereket én még nagyon megéreztem. Akkor már
nagy volt a család. Az ötödiket viszont, hogy õ egy ilyen
kis angyalkánk lett, észre se vettük. Problémát pedig így
már nem jelentett a hatodik, hiába sírós.

„SOHA NEM BÁNTAM MEG”
A családjukban elõfordult már, hogy mind a hat gyerek
egyszerre betegedett le, ráadásul volt, hogy a szülõk is.
Megesett, hogy egy teljes telet a kórházban töltöttek, hiszen mire az egyik kicsi meggyógyult, a másikkal kellett

Jó és különös érzés nagy családokhoz látogatni, fõleg
akkor, amikor a naptár múlt heti beosztása egy piros betûs napot takart: anyák napja volt, most pedig a Születés
Hetét ünnepeljük. A Szabó családban hat gyerekkel, Luca
Katával, Boldizsárral, Dániellel, Barnabással, Borka Dórával és Zoé Júliával teljes a boldogság.
Évtizedekkel ezelõtt szinte természetes volt, hogy a családokban több gyermeket neveltek, mára azonban nem
az utódok száma a kérdés, sokkal inkább az, hogy szülessenek-e egyáltalán! Pedig nagy család, nagy boldogság,
legalábbis náluk biztosan, ahol bár a mindennapok mozgalmasak és sokszor nehézkesek, de legalább ennyire
örömteliek is – vallják.

„AZ ÖTÖDIK MAJD KISLÁNY LESZ”
Reggel nyolc óra van, amikor becsengetek a Szabó családhoz. Az ajtóban az édesapa, Tamás fogad, aki az
örökösföldi görög katolikus egyházközség parókusa. Felesége, Kata „fõállású” édesanya. A lakásba beérve nem
fogad gyerekzsivaj, csak a legkisebb babával, Zoé Júliával találkozom. Hamar megtudom, a hat gyermekbõl négy
már oktatási intézménybe jár.
– A férjemmel, amikor összeházasodtunk, elterveztük,
hogy négy gyermekünk lesz. Az elsõ gyerkõc lány lett, õt

pedig három fiú követte. – Császárral szültem meg õket.
Amikor a negyedik világra jött és kitoltak a mûtõbõl, már
mondtam a férjemnek, hogy az ötödik majd kislány lesz,
végül így is lett – kezdte a beszélgetést Kata, aki elmondta, az elsõ öt évben nem volt olyan idõszak, ami terhesség
vagy szoptatás nélkül telt volna el. A negyedik gyerek után
tudott egy kicsit regenerálódni.

„A JÓ ISTEN AJÁNDÉKOZTA”
2013-ban aztán megszületett Borka Dóra, aki egy végtelenül nyugodt és kiegyensúlyozott kislány lett, Zoé Júliát, a hatodik gyereket pedig, ahogy õ mondja, a jó Isten
ajándékozta. Kata azt mondja, sokszor nagyon nehéz ennyi
gyerekkel és nem is lehet pihenni mellettük, de nagyon
szereti ezt a feladatot, ez az élete, napi 24 órában.

HAMARABB ÉRIK MINDENKI
Hihetetlen, ahogy a gyerekek egymásra tudnak hangolódni. Mivel nagy családban élünk, ezért sokkal hamarabb érik mindenki. Kétgyerekes szülõk azt szokták mondani, hogy kettõvel nehezen bírnak, mi meg
erre azt feleljük, kettõvel nehéz is. A hat gyerek, fõleg
a nagyok viszont már segítik a kisebbeket – hangsúlyozta az édesapa.

befeküdni. Napi segítségük sosem volt, de ahogy a kiegyensúlyozott házaspárt figyelem, nekik erre nem is volt szükségük. Manapság a generációkat követve csökken a gyermekvállalás, a Szabó családban növekedett.

ANYÁK NAPI AJÁNDÉK
Azt mondják, néha elfáradnak, néha kiakadnak, de sosem fordult meg a fejükben, hogy minek született ennyi
gyerekük. Erre pedig mi sem lehet nagyobb bizonyíték,
mint az a hatalmas kép a nappaliban, amit Kata tavaly
májusban kapott a gyerekektõl anyák napjára: hat kisbaba és a boldog szülõk. Így teljes a Szabó család.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

EGYRE TÖBB GYERMEK SZÜLETIK
Nyitott szülõszobák és kórtermek fogadták a több száz
érdeklõdõ kismamát és kispapát a Születés Hete programsorozat nyílt napján a Jósa András Oktatókórház szülészet-nõgyógyászati osztályán, ahol szakemberek segítségével megismerhették az ott folyó munkát és bátran
feltehették kérdéseiket is. A 2003 óta évente megrendezett esemény célja, hogy oldják a kismamák félelmeit a
szüléssel szemben.
A legtöbb szülés országos szinten is a Jósa András Oktatókórházban történik. Tavaly 3553 babát segítettek a világra. A tendencia azt mutatja, hogy egyre többen vállalnak gyermeket.

NÕTT A 30 ÉV FÖLÖTTI SZÜLÉSEK SZÁMA
Dr. Pap Károly, a Jósa András Oktatókórház szülészet-nõgyógyászati osztályának osztályvezetõ fõorvosa szerkesztõségünk kérdésére elmondta, változott a nõknek az ideája
abban a tekintetben, hogy mikor szeretnének szülni. Ez egyre késõbbre tolódik ki. A 30 év fölötti szülések száma a kórházban 30,35 százalékkal emelkedett, míg a fiatalabbaké
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valamennyivel csökkent. Ráadásul a statisztika azt mutatja,
többen bevállalják a második és a harmadik gyermeket is.
A nyílt nap során a résztvevõk a kórház szülészeti osztá-

lyának csaknem valamennyi helyiségébe bepillanthattak.
Megtekinthették az egyes szakrendelõket, magát a szülõszobát, de az újszülött részleget is.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
2016. MÁJUS 6.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

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

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
május 20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „ D” épület I/
150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.
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KULTÚRA

A MAJÁLISRÓL SZÓLT A HÉTVÉGE

RZESZÓWBAN A DELEGÁCIÓ
A lengyel alkotmány ünnepén nemcsak városnapot
tartottak a lengyelországi Rzeszówban, hanem megemlékeztek a Nyíregyházával 20 éve élõ testvérvárosi kapcsolatról is. Az eseményre ellátogatott dr. Ko-

A múzeumfalu mellett Borbányán, a Bujtosi városligetben és Mandabokorban is majálisoztak. Mivel idén egy
napra esett a munka ünnepe az anyák napjával, errõl sem
feledkeztek meg a szervezõk. A skanzenben a gyerekek
verssel, énekkel köszöntötték az édesanyákat, és ebbõl
az alkalomból babakocsi-kiállítás is nyílt.
Nyíregyházán már szombaton elkezdõdtek a majálisok.
Mandabokorban többek között a helyi óvodások szórakoztatták az érdeklõdõket. A mûvelõdési ház mellett babgulyás
fõtt, lehetett ugrálóvárazni és kisállatokat simogatni, de még
harcmûvészeti bemutatót is láthattak a majálisozók.

umfaluban arról is szó esett, hogy a néphagyomány szerint május elseje a szerelmesek nagy napja. A legények
korábban ekkor tettek tanúbizonyságot arról, hogy komoly
szándékkal közelednek a kiszemelt lány felé. A májusfa
ugyanis nemcsak a természet megújhodásának a szimbóluma, hanem szerelmi ajándék is.
A látványos múltidézés mellett pálinkatúrára és sétakocsikázásra is invitálták a látogatókat a múzeumfaluban. A
kisebbek pedig népi játékokat próbálhattak ki.

vács Ferenc polgármester, dr. Ulrich Attila alpolgármester, a nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselõi, a Jósa András Múzeum delegációja, a 4 for Dance és a Folk and Break, valamint itteni
kézmûvesek és a Nyíregyházát bemutató turisztikai

BORBÁNYÁN IS MULATOZTAK
Vasárnap délután a borbányai majálison is nagy figyelmet kaptak az édesanyák, de természetesen a májusfaállítás sem maradt el. A Harmónia Mûvészeti Iskola és a Petõfi Sándor Általános Iskola diákjai mellett a Margaréta

iroda is. A rendezvénysorozat különlegessége, hogy
kedden négy nyíregyházi fotós, Csutkai Csaba, Balázs
Attila, Szarka Lajos, aki szerkesztõségünk munkatársa
és Kohut Árpád – www.hellonyiregyhaza.hu – munkáiból tárlat is nyílt.

ÁLLATI TÁRLAT
Különleges új lakók költöztek – még ha átmenetileg is
– a Nyíregyházi Állatparkba, ahol porcelánból készült állatfigurákból nyílt kiállítás. A Viktória Házban berendezett különleges tárlatot a Herendi Porcelánmanufaktúra
hozta el a megyeszékhelyre.
Vasárnap délelõtt a Sóstói Múzeumfaluban rendeztek
hagyományõrzõ, látványos falusi majálist. A Margaréta és
a Kismargaréta Táncegyüttes tagjai azt mutatták meg, hogyan nézett ki május elsõ napja egykor, ezen a vidéken. A
fiatal legények és leányok rigmusokkal tarkított, mulatságos cívódása után közösen állítottak májusfát, majd játékos versenyeket rendeztek és táncra perdültek. A múze-

Nyugdíjas Egyesület, az Alvégesi Nyugdíjas Klub, a Kisteleki Õszirózsa Nyugdíjas Klub és a Kertvárosi Baráti Kör
mûködtek közre az ünneplésben. (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Az idén fennállásának a 20. esztendejét ünneplõ állatpark, összefogva a Herendi Porcelánmanufaktúrával, három hónapon keresztül mutatja be a természet és az evolúció tökéletességét, egyben a kézi porcelánkészítés mûvészi nagyságát jelképezõ tárlatát a szabolcsi megyeszékhelyen.

TÁNCTUDOMÁNYÉRT-DÍJAT KAPOTT RATKÓ LUJZA
Tánctudományért-díjat kapott Ratkó Lujza, a Jósa András Múzeum néprajzkutatója. A szakmai díjat a Nemzeti
Táncszínház és a Magyar Táncmûvészek Szövetsége gálaestjén Budapesten, a Mûvészetek Palotájában vette át.
Ratkó Lujza, a Jósa András Múzeum etnográfusának tudományos munkájában sok más néprajzi téma mellett kiemelt szerepet kap a tánc, amit még 15 évesen szeretett meg.
A Kállai Kettõs Néptáncegyüttes tagja volt. Munkája és hobbija is az etnográfia, nagy szerelme pedig a néptánc. Martin
György, európai hírû magyar néptánckutató vette rá a kutatómunkára, amelyet megkedvelt és azóta is sikerrel mûvel:
sorra születtek és születnek a tánc témájú publikációi.
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Ratkó Lujzának a kezdetektõl az volt a célja, hogy minél többet megmutasson az egykori hagyományokból.
Amikor a ’80-as, ’90-es években elkezdte a kutatómunkát, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már nem volt élõ
a néptánchagyomány, ezért falvakba járt, idõs emberekkel beszélgetett, s gyûjtéseibõl rekonstruálta és mutatta be
a nyírségi néptánc hagyományt. Élete legszebb idõszakaként emlékszik arra, amikor hetente legalább egy napot a
falvakban töltött.
– A néprajztudomány sem tudta azt, hogy létezik egy
kifejezetten nagyböjti játék, illetve tánchagyomány. Éppen a nyírségi gyûjtõmunkám során hallottam errõl, és
kezdtem bele ennek a kutatásába. Akkor derült ki, hogy
az egész Kárpát-medencében léteznek a nagyböjt idõszakához kötõdõ játékok, illetve a karikázó, mint tánc. Ez
egy sajátos, érdekes és rituális gyökerû játékhagyomány a
magyar népi kultúrában, amelynek felfedezése a néprajztudomány számára is újdonság volt.
Ratkó Lujza néptánckutató munkáját „Nem úgy van
most, mint vót régen” – A tánc mint tradíció a nyírségi
paraszti kultúrában címû kötetében mutatja be az érdeklõdõknek. Egy másik nívós könyv is a nevéhez fûzõdik: õ
szerkesztette a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népmûvészetét bemutató kötetet, amelyben tanulmánya is helyet
kapott.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

– Már évek óta fontosnak tartjuk, hogy a mûvészetek
megjelenjenek az állatkertben. Akik járnak ide, tudják,
hogy van szobrunk orrszarvúból, a fõbejárat elõtt pedig
egy zsiráfszobor fogadja a látogatókat. Minden évben hirdetünk meg gyermekrajzpályázatot és a mûveket ki is állítjuk, de nagyszerû természetfotók is kerültek már a parkba – tette hozzá Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark
igazgatója.
A megnyitón jelen volt Esztergályos Cecília, Jászai Mari
díjas színésznõ is, aki nemcsak az állatokért rajong, de
köztudottan maga is készít kerámiákat, ezúttal a nagyközönség elõtt saját kezûleg festett herendi porcelánt.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
2016. MÁJUS 6.

HIRDETÉS

Fedezzük fel Erdély templomait! címmel szervezett utazást a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium 11. évfolyama 2016 tavaszán
a Határtalanul! program keretében. Negyven diák
utazott Erdélybe, és 40 székely diákot fogadtak a
magyar fiatalok. A kölcsönös látogatás során a fiatalok által készített, templomokat ábrázoló fotókból az iskolai projektnap keretében készítettek kiállítást a diákok, és elõadás formájában
mutatták be élményeiket a többieknek.
A témaválasztás apropója, hogy az evangélikus gimnázium testvériskolája, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium
szintén egyházi fenntartású intézmény. A diákok betekintést nyerhettek egymás hitéletébe,
és eszmét cseréltek az egyház fiatalok életében
elfoglalt szerepérõl.
Természetesen mindkét diákcsoport megtekinthette egymás országainak, szülõvárosának
szépségeit. A magyarországi gyerekek négynapos kirándulás keretében ellátogattak a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz, Tordára,
Korondra, Farkaslakára, Székelyderzsre, és természetesen Csíksomlyóra is. A kirándulás negyedik napján ünnepi mûsort adtak a
székelykeresztúri unitárius templomban, majd
azt követõen a városi ünnepségen és koszorú-

záson vettek részt. A tanulók itt érezhették át
legjobban magyarságukat.
Áprilisban a székely fiatalok töltöttek négy
napot a megyeszékhelyen. Nyíregyháza szépségeinek megismerése mellett, részt vettek a
Helló Nyíregyháza! éjszakába nyúló programsorozatán. Ezt követõen ellátogattak Vaja, Nyírbátor, Máriapócs templomaiba, közös vetélkedõt szerveztek és a két kirándulás fotóiból mûhelymunkában elõkészítették a projektzáró kiállítást. A negyedik nap a feltöltõdésé volt, a
falumúzeum és az állatpark meglátogatása után
az élményfürdõben készültek fel a székely fiatalok a hosszú hazaútra.
(x)

NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTÕK
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE
A Vasutas Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza, Toldi u. 23.) szakmai továbbképzést tart a népi ékszerkészítõk számára
az „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesülettel közös szervezésben és rendezésben
2016. május 26-27-28-án, naponta 9.00–
13.00 óráig a mûvelõdési házban.

A továbbképzésre azokat a haladó
ékszerkészítõ alkotókat várják, akik az
ukrán, a sváb és a XXI. század ékszereinek tervezését és kivitelezését szeretnék tüzetesebben elsajátítani.
Jelentkezni lehet a 06-30/448-5500
számon.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozza az „Inczédy György Életmû”-díj adományozásának rendjét.
Az „Inczédy György Életmû”-díj annak a Nyíregyházán született,
vagy hosszabb ideje városunkban élõ, dolgozó, illetve nyugdíjas személynek adományozható, aki az élet bármely területén maradandót
alkotott, kiemelkedõ szakmai tevékenységével jelentõsen hozzájárult városunk fejlõdéséhez, hírnevének öregbítéséhez a város közvéleménye által elismerten.
A cím évente öt személynek adományozható.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell
benyújtani 2016. május 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu, valamint a
varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

2016. MÁJUS 6.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozza a „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozásának
rendjét.
A „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím annak a magyar állampolgárságú vagy külföldi, bel- vagy külföldön élõ személynek adományozható, aki
– társadalmi, gazdasági, kulturális, illetõleg egyéb területen a város és lakossága érdekében hosszabb idõn keresztül kimagaslóan eredményesen tevékenykedett,
– kiemelkedõ és maradandó alkotásával jelentõsen segítette Nyíregyháza fejlõdését, gazdagította értékeit, eredményeit, hozzájárult a
város polgárai szellemi és anyagi jólétének gyarapításához.
A cím évente egy személynek adományozható.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell
benyújtani 2016. május 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu, valamint a
varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

9

SZÍNHÁZ

PANKOTAY PÉTER EGY NAPRA HAZAJÖTT
A közelmúltban Nyíregyházán járt és lépett fel a Váci
Mihály Kulturális Központ operettestjén Pankotay Péter,
magyar színmûvész, aki gyermekkorát a szabolcsi megyeszékhelyen töltötte és ide is járt középiskolába, méghozzá a Zrínyi Ilona Gimnáziumba. Interjú a mûvésszel...
– Van hozzád három mondatom. Egy felkiáltó, egy kérdõ és egy kijelentõ. Röviden ennyi érdekel: Nyughatatlan
vagy! Elégedett lettél a sorsoddal? Mostanra alaposan beleértél a tenor szerepbe, és az operettbe.
– Így van. Mindig keresem az új helyzeteket, az új, kihívásokat... igaz, magam is generálom, de az élet is hoz
mindig újabb projekteket. Ez a szabadon fuldoklás – ahogy
mondani szokás a szabadúszó mûvészetet – mindig megengedi a változatos dolgokat. Nekem bejött Amerika, de
sok idõt is elvett. És igen, elégedett vagyok. Ha tele a nézõtér, a kollégák örülnek – akkor jó! Ha az embernek dolga van a világban, szükség van rá, akkor jó helyen van...
és mi volt a harmadik? Ja, hogy igazi tenorista lettem! Na,
igen, a tenornak kell a támasz – kacag pankotaysan! Persze a színpadon fontos, hogyan nézel ki, úgyhogy igyekszem karban tartani magam. Az énekesnek hitelesnek kell
lennie, ha a szereptõl eltérõ a habitusa, az a közönségnek
is gyanús. Nekem az operett a szívem csücske.
– Nem véletlen, hiszen 20 évesen, még a diploma elõtt
az Operett színpadán voltál.
– Igen. Musicallel kezdtem Toldy Máriánál, aztán egy
barátom bekerült az Operettszínház kórusába, én meg
mentem vele. Három hónap után már szólista lettem, szerepet kaptam a Crazy for You-ban. Itt szereztem tapasztalatot, és megtanultam az alázatot a mûfaj, a kollégák, a
szerzõk és a mûvek iránt.
– Édesapád, Pankotay István a Móricz Zsigmond Színház igazgatója volt, egészen az önálló társulat megalakulásáig. Sokszor elmondtad, hogy a színházban nõttél
fel. Predesztinált téged ez a helyzet? Igazán tehetséges
voltál vagy csak nagyon akartad?
– Remélem, volt bennem valami! Más nem is akartam
lenni, csak még metróvezetõ. Nyíregyházára annak idején mindig új társulatok jöttek, más és más mûsor volt.
– Los Angelesben magyar színházat és produkciókat

Pankotay Péter játék közben a Madách Színházban/Az Operaház fantomja
szervezel, énekelsz, rendezel, a „Magyar Színmûvészet remek kezdés volt! Gratulálok! Ez a gesztus, az õ humáNyugati-Parti Nagykövete” lettél.
numa életem végéig elkísér.
– Nyilván forgatsz újabb terveket a fejedben.
– Fantasztikus elismerés, Magyarország Los Angeles-i
fõkonzulától kaptam! Ötödik éve képviselem – a keleti– Persze. Érzetileg, emberileg és hangban is most értem
parton is – a magyar kultúrát. A kinti kollégák vagy szín- oda, hogy egy saját operamûsorral készüljek, de foglalházi emberek vagy nem. Ott is több lábon kell állni! De koztat egy zenés mûvész színház megalakítása is. Olyan
vannak táncosok és gyerekek is. A színházi profizmusom igényes produkciókkal, melyek nem a Madách és nem az
mellett PR munkát is vállaltam, és elkészítettem a csapat Operett színpadára születtek. Szóval itthon is annyi minFacebook oldalát. A napokban pedig utazom, a 100 éves den jó jöhet! Édesanyám a kedvenceimmel: húslevessel
Csárdáskirálynõ tiszteletére rendezünk egy nagy gálát 30- és rántott csirkével várt ...és fontos a kollégáimnak megán, Los Angelesben.
mutatni, hogy hol vagyok otthon!
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
A nyitány a Zrínyi Ilona Gimnázium énekkarában, a
ZIG Singersben volt, Bánhidiné Magdi néni mellett. Mire
18-19 éves lettem, kinyílt volna elõttem a világ, már elveszítettem az édesapámat. De ma is érzem, hogy velem
van, az õ útját viszem tovább. Aztán körbevett egy támogató közeg. Az elsõ igazgatóm az Operett Színházban
Szinetár Miklós volt. A Crazy for You bemutatója után –
nagyjából hárommondatos szerepemért – egy üveg pezsgõ és egy levél várt az öltözõmben: Kedves Péter! Igazán

A TUDÓS NÕK MOLIÉRE UTÁN MÉG SZABADABBAN

Moliére Tudós nõk címû komédiája nyomán készült a
Móricz Zsigmond Színház nemrég bemutatott darabja,
melyet Peer Krisztián és Naszlady Éva írtak.
Ez volt az évad utolsó nagyszínpadi premierje. A költõ,
forgatókönyvíró és dramaturg Peer Krisztián néhány éve
már közremûködött a Móricz Zsigmond Színház Tigris és
hiéna címû elõadásának létrejöttében. Akkor Sediánszky
Nórával és Koltai M. Gábor rendezõvel közösen formálták úgy Petõfi egyetlen drámájának szövegét, hogy az erényei megmaradjanak, de a költõ „dramaturgiai gyakorlatlanságából” eredõ hiányosságai megszûnjenek. A premier elõtt beszélgettünk vele.

MEGSZÜNTETVE MEGÕRIZNI AZ EREDETIT
– Moliére Tudós nõk címû komédiájából 2005-ben készítettem a Honvéd Együttes számára egy átiratot Naszlady
Éva rendezõvel együtt. Akkor a felkérésem fordításra szólt,
amit el is kezdtem, de hamarosan abba a nehézségbe üt-
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köztem, hogy miközben a nyelvet korszerûsítjük, a problematikát érintetlenül hagyjuk. Például arról beszélnek a
darabban, hogy a leányt akarata ellenére férjhez adják,
ami abban az idõben természetes volt, ma azonban ez
már nehezen elképzelhetõ. Ráadásul a „házasság” kifejezés rögtön a nyitójelenetben voltaképpen a szex metaforája, merthogy elméletileg az csak házasságon belül képzelhetõ el. Mi a mai kornak megfelelõen inkább azt mondattuk például az anyával, hogy járjon a lánya a fiúval, ha
már mindenképpen ragaszkodik hozzá, de ne kötelezze
el magát neki egy életre! Így aztán a nyelvi változások
dramaturgiai változásokat is hoztak. Mondhatni Hegel nyomán: megszüntetve akartam megõrizni dolgokat, vagyis
megérteni és visszaadni a darab lényegét, de a ma szellemében elmondani a történetet.
Mint megtudtuk, az akkori elõadás tökéletesen Moliérehez hûen, rímekben beszélve indult, de szép lassan ez
lebomlott, mert az volt az elképzelésük, hogy a versben
való beszéd jelenti a sznobságot, a természetellenességet,
ám amikor összevesznek a családon belül a házasság el-

lenzõi és hívei, akkor erre már senki nem figyel. Sok mindenrõl másként vélekedik ma már, mint amikor írták a
darabot. Volt, amikor zavarta Moliére minden szereplõjére gúnnyal tekintõ attitûdje, aki szinte kérkedett azzal, hogy
ráadásul tökéletes formában írta mindezt. A Honvéd Együttes számára írt szöveg nem jelent meg nyomtatásban, ezért
meglepõdött, amikor a Móricz Zsigmond Színház vezetése megkérte, használhassa azt egy elõadás létrejötte során. Nagyon örült neki.
– Az eltelt évek alatt a világ sokat változott körülöttünk,
s ez tükrözõdik a mostani produkcióban is, melynek létrejöttében nem vettem részt, csupán a végére írtam egy verset. Az arról szól, hogy aki nem pénzért ír költeményt, az
amatõr... Az elõadás indítása is modernebb lett Szokolai
Brigitta dramaturg munkája nyomán: egy slam poetry-versennyel kezdõdik. A francia szerzõ patriarchális álláspontot képvisel a nõkkel szemben: maradjanak a fazekaknál,
mert abból csak baj lesz, ha sokat gondolkodnak. Ma már
persze sokat változott a világ a nõk megítélése területén
is, de nem könnyû az arányok megtalálása.
A gondolatok választékos megformáltsága a mûben a
hamisságnak válik a metaforájává, de a valóságban ennél
lazábban beszélnek az emberek. A másik fontos mondandó, hogy az ösztöneinknek van igazuk, és nem az érdekeinknek, s ha nyíltan tudunk beszélni egymással, akkor megoldhatók a problémák. A színháznak az a dolga, hogy megmutassa, milyen az, amikor valakirõl, ha csak a színpadon is, de lekerül a maszk. Ha sikerül ezeket az álarcokat,
szerepeket, melyek mögé rejtõzve éljük az életünket, idõrõl idõre levetni, akkor talán boldogabb lehet a világ.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

TURNÉZIK A SZÍNHÁZ
Öt városban öt különbözõ elõadását mutatja be a
következõ hetekben a Móricz Zsigmond Színház. A
helyszínek között van Debrecen, Békéscsaba, Szeged,
Veszprém és Pécs is. Elsõként a Párnaember címû elõadás utazik a cívis városba.
2016. MÁJUS 6.

HIRDETÉS

VILÁGTALÁLKOZÓ
Idén nyáron a Nyíregyházi Egyetem ad otthont a 49. Eszperantó
tanárok nemzetközi konferenciájának.
Közel 60 éve mûködik
Eszperantó Klub Nyíregyházán. A tagok minden
kedden összegyûlnek a
Vasutas Mûvelõdési Házban és gyakorolják ezt a
mesterséges nyelvet. Most
nagy eseményre készülnek, hiszen ezen a nyáron
a szabolcsi megyeszékhelyen szervezik meg a 49.
Eszperantótanárok nemzetközi konferenciáját. A
találkozót eddig már 48 alkalommal rendezték meg
a világ számos országában.
Idén Magyarország és Horvátország pályázott a lehetõségre, végül Nyíregyháza kapta meg a jogot.
Sereghyné Zengõ Enikõ, a Magyarországi Eszperantista Tanárok Szervezetének ügyvezetõ elnöke
azt mondta, klubjuk már
nagyon sok rendezvényt
megszervezett. Hozzátette, tagjaik kiterjedt kapcsolatrendszerrel bírnak, sok
embert ismernek a világ
számos országában. Az elnök kifejtette, azért örülnek annak, hogy Nyíregyháza ad otthont a rangos
eseménynek, mert így
mások is megismerik a
megyét, a várost és az itt
élõ hagyományokat is.
Eddig 5 földrész 23 országából közel 90-en jelentkeztek a konferenciára.

TETÕTÉRIABLAK-CSERE – A LEGTELJESEBB TETÕTÉRI KOMFORTÉRT
A JÓ TETÕTÉRI ABLAK TÉLEN A HIDEGTÕL, NYÁRON A MELEGTÕL VÉD
Állandó huzat, jéghideg, párás ablakok, penész, és hiába
tekerjük magas fokozatra a termosztátot – ezek a leggyakoribb és talán a legszembetûnõbb jelei annak, ha egykor korszerûnek számító tetõablakaink megértek a cserére. A tavasznyár sok családnál a lakásfelújítás ideje. Ilyenkor egyszerûbb,
takarékosabb megoldásnak tûnik egy tisztasági festés, de amit
a nyílászárók cseréjén most megspórolunk, azt a hidegebb
hónapokban otthonunk fûtési költségeire fordíthatjuk. A
VELUX vállalat szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy
új tetõtéri ablakokkal nemcsak egészségesebb, az igényeinkhez jobban illeszkedõ életteret alakíthatunk ki, de az új nyílászárók hosszabb távon kímélik a családi kasszát is.
Mielõtt festõhengert ragadnánk, vagy új berendezés után
néznénk, nem árt megvizsgálni tetõterünk ablakait. Otthonunk szemeirõl a felújítás tervezésekor gyakran megfeledkezünk, pedig az állapotuk a közérzetünk és az egészségünk
szempontjából sem másodlagos kérdés. Ha az elõzõ télen
már azt tapasztaltuk, hogy az ablakok közelében húz a hideg, huzat van, az üvegfelület hideg és párás, esetleg az ablak körüli burkoláson már megjelent a penész, akkor nem
érdemes várni még egy telet a cserével. Az újabb fûtési szezon beköszöntével ugyanis ezek a jelenségek minden bizonnyal majd még erõteljesebbé válnak. Ha az ablakcserét a
lakásfelújítás munkálataival összekapcsoljuk, akkor a helyiségek funkciója és külleme együtt alakulhat át, így stílus és
praktikum szempontjából is harmonikus tereket kaphatunk.

KOMFORTOSABB SZOBÁK AKÁR
8 SZÁZALÉKKAL KEVESEBB FÛTÉSI KÖLTSÉGGEL
A VELUX cég modern, Új Generációs tetõtéri ablakainak
elõnyei a beszerelésüket követõen azonnal megtapasztalhatók. 50 százalékkal csökkenhet ugyanis az otthon
hõvesztesége az ablakokon keresztül, télen 2 fokkal maga2016. MÁJUS 6.

sabb hõmérséklet érhetõ el a szobákban, és 8 százalékkal
mérséklõdhet a fûtési energiafogyasztás.
Ha a kanapé vagy az ágy az ablak alatt kap helyet, akkor
lényeges kérdés az üvegfelület hõmérséklete is. A VELUX tetõtéri ablakok üvegfelülete 10 százalékkal nagyobb, de a
korábbi típusokhoz képest télen 5 fokkal melegebb marad,
miközben sokkal több természetes fényt enged a szobákba.

GYORS, DE SZAKÉRTELMET KÍVÁNÓ FOLYAMAT
A tökéletes funkcionalitás, így például a megfelelõ víz-, páraés légzárás ugyanakkor csak szakszerû beépítéssel biztosítható. Az új ablakok beépítése során elkövetett apróbb hibák a
legtöbb esetben visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak. Csökkenhet a tetõtéri ablak hõszigetelõ képessége, fennállhat a beázás vagy az ablaküveg párásodásának veszélye. A
VELUX ajánlott ablakbeépítõ partnerei folyamatos képzéseken
keresztül sajátítják el a tudást, mellyel nemcsak a helyszíni
felmérésben és a beépítésben, hanem a termékek kiválasztásában és beszerzésében is segítséget nyújtanak.
Ma már attól sem kell tartanunk, hogy az ablakcsere kizárólag nagyobb átalakítással valósítható meg. Természetesen az igényeinktõl, a tetõszerkezet állapotától és a jelenlegi ablaktípustól
is függ, hogy a csere milyen módosításokat kíván. Mindazonáltal maga az ablakcsere gyors munkafolyamat. Ha régi VELUX
ablakainkat cseréljük Új Generációs tetõtéri ablakokra, akár a
belsõ burkolat bontása nélkül, néhány órán belül befejezõdhetnek a munkálatok. Érdemes ugyanakkor kellõ figyelmet fordítani a belsõ burkolatra (gipszkartonozásra) is, hiszen megfelelõ

kialakítással több fény jut a helyiségbe, csökken a páralecsapódás esélye, könnyebbé válik az ablakszárny átfordítása, így
kényelmesebb lesz a külsõ üvegfelület tisztítása.
A beépítés megbízhatóságát beépítõtermékekkel növelhetjük: a hõszigetelõ keret javítja az ablak és a tetõszerkezet
közötti hõszigetelést, az alátétfólia vízelvezetõ csatornával
elállja a külsõ nedvesség útját a tetõtér felé, párafékezõ fólia
használatával pedig a tetõtér irányából kifelé igyekvõ pára
nem fog lecsapódni a szigetelésben.
Ha kicseréljük elöregedett ablakunkat, mindenképpen gondoljunk a nyári komfortra is a tetõtérben. Mindennapi kényelmünkhöz alapvetõen fontos, hogy otthonunkban mi
magunk legyünk képesek a beáramló fénymennyiség és a
hõmérséklet szabályozására. A VELUX eredeti árnyékolói
biztosítják, hogy tetõtere nyáron is a kellemes pihenés színhelye legyen. A belsõ fényzáró roló (DKL) akár 100 százalékos sötétet teremt a szobában bármely szín vagy minta esetén. A termék egyszerûen, gyorsan felszerelhetõ minden
VELUX tetõtéri ablakra a megfelelõ méretben, és sínes kialakításának köszönhetõen bárhol megállíthatjuk az árnyékolót
az ablakon. A külsõ hõvédõ roló (MHL), mely ugyancsak
könnyen, akár utólag is felszerelhetõ, 5 fokkal hûvösebb tetõteret biztosít nyáron. Az áttetszõ háló megõrzi a szabad
kilátást, mégis hatékonyan akadályozza meg, hogy a forróság bejusson a tetõtérbe.
Az ablakcsere tervezését kezdje a Coll-Trade Kft.-nél, ahol
munkatársaink szakértõ segítséggel várják és segítségére lesznek a legmegfelelõbb VELUX tetõtéri ablak kiválasztásában. (x)

Nyíregyháza, Tünde u. 11.
Telefon: 42/461-112
www.colltrade.hu, e-mail: info@colltrade.hu
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NYTV

NYTV HÍRADÓ: MINÕSÉG, ÚJ KÜLSÕVEL
Új arculatot kap a Nyíregyházi Televízió hírmûsora. A
Helyi Érték Díjjal többszörösen kitüntetett Híradó az elismert beltartalommal, de új díszlettel és fõcímmel várja
a nézõket hétfõ estétõl.
Egy helyi televízióban a napi hírmûsor az adásfolyam
legfontosabb eleme, éppen ezért nem mindegy, hogy milyen külsõségek fogadják a közönséget. Egy díszlet évekig
meghatározza a csatorna arculatát, ám bármennyire is szeretjük, s megszokjuk, idõnként frissíteni kell. Ez történik
most az idén már 31 éves szerkesztõségünknél.

TÖBBFUNKCIÓS DÍSZLET
Miló Mihály (HSC), az NYTV – a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán annak idején szcenikaórákat is hallgató
– vezetõ operatõre, jellegzetes, elõterében modern, hátterében a régi városképet felidézõ díszletet álmodott a régi
helyére. Ez a stúdió mostantól alkalmas akár egy vagy több
vendég egyidejû szerepeltetésére is. Oszlopokkal való tagolása pedig a tervezõ szerint a korabeli fórumot idézi,
amely már az ókorban is a kommunikáció, hírközlés helyszíne volt. Emellett az új stúdió helyet adhat élõ, országos
bejelentkezéseknek, hiszen a Nyíregyházi Televízió az
MTVA vezetõ beszállító partnere a megyében, így naponta akár több tudósítással, riporttal is jelentkezünk a közmédia hír- és magazinmûsoraiban.

MÛVÉSZI HÁTTÉR
Az adáskép háttere valóban mûvészi, hiszen Szepessy
Béla grafikusmûvész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója ihlette. Pontosabban egy tava-
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A Híradó új díszletében Kovács Kriszta mûsorvezetõ
lyi tárlaton szerepelt képsorozata, mely a korabeli Nyíregyházát megidézõ, a „Vágy villamosa” címet viselte. A Pál
Gyula Teremben kiállított képek majd mindegyike megjelenik összefûzve egy montázsban, köztük olyan középületek is, melyek ebben a formában már nem is léteznek, mint
ahogy a villamos sem jár – csak áll a belvárosban. Ezúton
mondunk a grafikusmûvésznek újra köszönetet az engedélyéért, a nyíregyházi hangulat megteremtéséért.
Ezzel együtt a fõcím, illetve a mûsoron belüli szpotok
imázsa is változik a díszlettel együtt, friss, újszerû élményt
adva a nézõknek. Pedig az elõzõek is kedveltek voltak: a
tartalom mellett a forma is hozzájárulhatott kisrészt ahhoz,
hogy a Helyi Televíziók Országos Egyesülete több alkalommal ítélte oda szerkesztõségünknek a Helyi Érték Díjat, legutóbb tavaly, mint az ország egyik legjobb helyi hírmûso-

rának. Nemcsak a képi világ gyökeres megváltoztatásánál
nyúltunk vissza a nyíregyházi gyökerekhez, hanem a kivitelezésben is lokálpatrióták voltunk. A szerkesztõség technikai csapata mellett a városban dolgozó szakemberek készítették és rakták össze a végleges, a képernyõn látható
díszletet. Aki kíváncsi rá, naponta többször is „gyönyörködhet” benne, hiszen a szerkesztõi koncepció szerint a
minél szélesebb körû elérés érdekében naponta többször is
jelentkezik a Híradó, délután hattól kezdve, majdnem minden egész órában, és még mobileszközrõl is nézhetõ élõben. Aki pedig lemaradt valamelyikrõl, megnézheti a
nyiregyhazitv.hu címen vagy hétvégén, a Hét hírei címû
összefoglalóban a legfontosabbakat. Várjuk Önöket szeretettel a képernyõk elé – hétfõtõl is!
(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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EGÉSZSÉG

A TEST ÉS LÉLEK ÖSSZHANGJÁÉRT

ÉLETMENTÕ ADOMÁNY
A tüdõembólia diagnosztizálásában nélkülözhetetlen
készüléket kapott a Bige Holding Kft.-tõl a Jósa András
Oktatókórház Izotópdiagnosztikai és Terápiás Osztálya
kedden. A gép több mint négymillió forintba került.

Már közel egy évtizede várja a nyugdíjasokat a Nyíregyházi Sportcentrum szervezésében a Szépkorúak jógája, ami sikertörténetnek is mondható, hiszen évrõl évre
növekszik a résztvevõk létszáma.
Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetõje érdeklõdésünkre elmondta, folyamatosan vonnak be a

szervezésük alá különbözõ sportágakat, mert céljuk,
hogy a szépkorúak számára általuk is biztosítva legyen
az aktív idõskor, hiszen fontos, hogy testileg és lelkileg
is fittek maradjanak, ami elõsegíti a hosszú életet. A
programmal kapcsolatban egyik olvasónk levélben kereste meg szerkesztõségünket, írását az alábbiakban olvashatják.

OLVASÓI LEVÉL
Immár 7 éve mûködik városunkban a Nyíregyházi
Sportcentrum keretein belül a Szépkorúak jógája. 15–
20 fõvel indítottunk, mára pedig már 50–55 jógatársunkkal büszkélkedhetünk. A nagy érdeklõdés is bizonyítja,
hogy milyen jó kis csapat vagyunk. Születnek itt barátságok, megbeszéljük a családi eseményeket, s nem utolsósorban, nagyon jó hangulatban, sokat teszünk egészségünkért. Minden csütörtökön a 90–100 perces foglal-

kozásokon fejlesztjük testünket, lelkünket. Örömmel tölt
el bennünket, milyen pozitív változáson megy keresztül életvitelünk, egyre ruganyosabbak, hajlékonyabbak,
lelkileg kiegyensúlyozottabbak vagyunk. Köszönjük a
város vezetésének és a Nyíregyházi Sportcentrum vezetõségének, hogy támogatják korosztályunk egészségre való törekvését. Kívánunk mindenkinek jó egészséget, kitartást s további közös munkát. Kardkovács Judit

A tüdõembólia a harmadik leggyakoribb szív-érrendszeri betegség, amely kezelés nélkül halálhoz vezet.
Dr. Adorján Gusztáv, a kórház fõigazgatója érdeklõdésünkre elmondta, évente mintegy 450 beteg vizsgálatát végzik el az osztályon. Korábban ugyan volt már ilyen ventillációs készülékük, de az az évek folyamán elhasználódott, így
már nagy szükség volt egy újra. Hangsúlyozta, szerencsére a
kórház életében többször elõfordult, hogy adományokat kaptak cégektõl, a mostanit pedig szintén nagyra értékelik, hiszen ez sokat fog segíteni a jövõben a gyógyítás terén.
Bige László, a Bige Holding Csoport tulajdonosa személyesen adta át az adományt a kórháznak.
– Amennyiben csak egy ember életének megmentéséhez is
hozzájárulunk ezzel a készülékkel, akkor megérte. Lokálpatriótának vallom magam, az itteni embereknek is szeretnék
segíteni ezzel a készülékkel – magyarázta.

ÚJABB ELÕRELÉPÉS NYÍREGYHÁZÁN
A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉBEN
Nyíregyháza életében jelenleg is fontos szerepet tölt
be az OK Projekt, ugyanis az OTP Fáy András Alapítvány által létrehozott pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási oktatási program már 2014 óta zajlik a városban és
környékén. Azonban 2016 tavaszán lokális és regionális
szinten újabb nagy elõrelépés következik a pénzügyi
kultúra fejlesztésében: elsõ vidéki központként Nyíregyházán is megnyitja kapuit – a Kossuth téri Takarékpalotában – az OK Oktatási Központ. Mindez újabb távlatokat nyit a helyi fiatalok jövõtudatosságra nevelésében.
De mit is érdemes tudni az OK Projektrõl és az azt
létrehozó és mûködtetõ alapítványról?
A közel negyedszázados szakmai tapasztalattal rendelkezõ OTP Fáy András Alapítvány az „Esélyt a Jövõ
Generációjának!” mottó jegyében folytatja tevékenységét, melynek középpontjában az általános és középiskolás diákok pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteinek bõvítése, valamint a tudatos életpálya- és karriertervezés állnak. Az alapítvány kiemelt programja az az
OK Projekt, amelynek keretén belül már több mint 2 éve
járják trénercsapatok Nyíregyháza és a régió iskoláit és
tartanak 4 órás képzéseket. A tréningek a „szórakoztatva
tanítás” jegyében zajlanak, figyelembe veszik a korosztályok életkori sajátosságait. Ezeknek, illetve a saját fejlesztésû alapítványi módszertannak és tartalmaknak köszönhetõen pedig rendkívül hatékonyak is.
„A sikereinket alátámasztja, hogy az elmúlt évek során országosan – a budapesti központtal karöltve – immáron több mint 60.000 diákot szólítottunk meg, csak az
Észak-Alföldi régióban pedig 2014-es indulásunk óta közel 10.000 diákhoz jutottunk el képzéseinkkel. Utóbbira
kimondottan büszkék vagyunk, hiszen egyre közelebb kerülünk a nyíregyházi fiatalokhoz. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, hogy a városban számtalanszor találkozunk ismerõs arcokkal, akik mosolyogva mesélik el, mennyi mindent tudnak hasznosítani a tréningen hallottakból, tudás-
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ból, illetve külön kiemelik, hogy ezt az egyébként nehezen
megszerezhetõ tudást velünk milyen könnyen sajátították el”
– meséli Czeglédi Zsanett, a májusban nyíló nyíregyházi OK
Oktatási Központ intézményvezetõ-igazgatója, aki azt is
megemlíti, hogy a nyíregyházi gyerekekkel már nemzetközi
szinten is voltak közös „kalandjaik”. Ugyanis idén januárban az alapítvány a világ egyik legnagyobb oktatási kiállításán, a londoni Bett Show-n is részt vett, amelyre a Krúdy
Gyula Gimnázium 6 diákja is elkísérte a szakmai csapatot,
ezzel is segítve a program külföldi terjeszkedését.
Ezt saját, személyes sikerének is tartja, akárcsak azt,
hogy az elmúlt években megrendezésre kerülõ nyári, alapítványi pénzügyi-gazdasági táborokban minden alkalommal 40-40 nyíregyházi diák is részt vehetett ingyenesen.
2016-ban ez a létszám 60-ra növekedik, ráadásul a pénzügyi-gazdasági témák mellé beemelik a karriert is. Mondani sem kell, a program iránt óriási az érdeklõdés a kijelölt iskolákban, fõleg miután az elõzõ évek táborozóinak
élménybeszámolói pozitív hírét vitték.

A nyíregyházi OK Oktatási Központ mindamellett, hogy
oktatási központként funkcionál a város szívében, várhatóan a közéletben is fontos szerepet játszik majd. Az OTP
Fáy András Alapítvány már eddig is folyamatosan megjelent a város és a régió különbözõ rendezvényein aktivitásokkal, játékos feladatokkal, amelyek mindegyike arra fókuszál, hogy a pénzügyi tudatosság fontosságát terjessze.
Az intézmény létrejöttével azonban új dimenziók nyílnak, mivel az oktatóközpont úgy lett kialakítva, hogy kisebb-nagyobb események befogadására, megrendezésére is alkalmas legyen. Nem titkolt cél, hogy belátható idõn
belül rendezvényközponttá is váljon, ezzel is színesítve
majd a város közösségi életét. Ennek eléréséhez több új
kolléga is erõsíti majd a csapatot.
Aki tehát úgy gondolja, számára is fontos, hogy a
felnövekvõ generáció jövõtudatossá váljon, bátran keresse fel az OK Oktatási Központot, melyrõl bõvebben
a www.oknyiregyhaza.hu weboldalon tájékozódhatnak. A lehetõség májustól még inkább adott…
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MÁTYUS MARAD

DÍJÁTADÁS

A múlt hét végén jelent meg az egyik
internetes portálon, hogy Mátyus János,
a Nyíregyháza Spartacus vezetõedzõje a Puskás Akadémia trénere lesz. A
hírekkel ellentétben Mátyus János marad Nyíregyházán. – Amikor kizárták
a csapatot, akkor voltak ajánlataim, mehettem volna másikhoz, de a Szparinál
maradtam. Talán most is lett volna lehetõségem, hogy máshol folytassam, de
megígértem a klub tulajdonosának,
Révész Bálintnak, hogy visszajuttatom
az együttest az NB I-be – mondta
Mátyus János.

Sportkitüntetéseket adtak át a kézilabda utánpótlás-nevelésérõl országos
hírû Kölcsey Ferenc Gimnázium ballagási ünnepségén. A végzõs sportolók közül Kovács Flóra lett az év játékosa, a „Kulcsár Anita Emlékdíj” birtokosa, míg Kiss Boglárka „Jó tanulóJó sportoló” kitüntetésben részesült.
A képen balról jobbra: Márk Attila
Olivér igazgató, Kiss Boglárka, dr.
Murányiné Csorba Zsuzsanna (a Kölcsey Alapítvány kuratórium titkára),
Kovács Flóra és Hadobás István testnevelõ.

EGYÉNI CSÚCS ÉS BAJNOKI CÍM

Helebrandt Máté (balra) és edzõje, Pokrovenszki József
Békéscsabán rendezték a 37. Nemzetközi Tavaszi Sportgálát, mely egyben a 20
kilométeres magyar bajnokság is volt.
ÁPRILIS
SZOMBAT
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ÁPRILIS
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KOSARAS DÖNTÕ

HAZAI GYÕZELEM

Bejutott a nõi amatõr NB I döntõjébe a Nyíregyházi Kosársuli nõi együttese. A csapat azok után, hogy idegenben nyert három ponttal, drámai mérkõzésen 74–73-ra gyõzött a TFSE elleni második mérkõzésen, ahol végig
szoros volt az állás. Farkasinszki Gyuláné gárdája 14 másodperccel a vége
elõtt fordított, majd megõrizte elõnyét,
és 2–0-ra megnyerte a párharcot. A
bajnoki döntõben az MTK lesz a Nyíregyházi Kosársuli ellenfele.

A tabella utolsó elõtti helyén álló
Füzesabony érkezett a harmadik Nyíregyháza otthonába a férfi kézilabda
NB I/B-ben, így a papírforma hazai
sikert ígért. Bár jól kezdett az NYKC,
egyenlítettek a vendégek az elsõ játékrész felénél, és ettõl kezdve szoros
volt a félidõ. Fordulás után a kapuban
parádézó Oláh Zoltán húsz perc alatt
csak négy gólt kapott, így a végén magabiztosan nyert a Nyíregyháza 28–
23-ra.

Mivel olimpiai kvalifikációs versenyrõl
volt szó, szép számban érkeztek nevezések külföldrõl is, de a teljes hazai élmezõny
– köztük a nyíregyházi Helebrandt Máté –
is elindult. A Sportcentrum atlétája már korábban kiharcolta a riói indulás jogát, a lengyel Artur Brzozowski viszont most szeretett volna szintidõn belül célba érni, így
nagy tempót diktált. Máté tartotta vele a
lépést, majd az utolsó kilométeren óriási
hajrával megelõzte a lengyelt, és új egyéni
csúccsal 1 óra 22 perc 38 másodperc alatt
elsõként ért célba, megnyerve ezzel a versenyt, és megvédve országos bajnoki címét.
– Az elsõ 3 kilométeren túl lassú tempóban kezdtünk, de aztán folyamatosan gyorsultunk, és az utolsó métereken sikerült lehajráznom lengyel riválisomat. Nagyon jól
ment a gyaloglás, ha az elején nem va-

gyunk ilyen óvatosak, fél percet is javíthattam volna egyéni csúcsomon, de így sem
vagyok szomorú. Az azért nagyon ritka
dolog, hogy egy közel másfél órás versenyt
követõen másodpercre pontosan beállítom
az egyéni rekordomat, most ez sikerült.
Mostantól csak Rióra koncentrálunk, hiszen
már kevesebb mint száz nap van az olimpiáig. Addig rövidebb versenyeken indulok, és azt is el kell döntenünk, hogy a 20
vagy az 50 kilométeres távot választjuk. A
békéscsabai viadal után egyre inkább az
elõbbi felé hajlok. Nagyon jó formában vagyok, ezt jelzi, hogy a magyar bajnokságban a második helyezettet több mint öt
perccel elõztem meg, és leköröztem. Ez
kicsit rossz is, mert idehaza nincsenek
olyan riválisok, akik egy-egy viadalon komoly tempót diktálnának, mint most a lengyel gyalogló, akivel az utolsó öt kilométeren olyan idõt mentünk, amelyet már
nemzetközi szinten is jegyeznek – mondta
Helebrandt Máté gyalogló.

VÁLOGATOTTAK ÉRKEZHETNEK
Még véget sem ért a bajnokság, a Fatum
Nyíregyháza röplabdaegyüttesének vezetése már megkezdte a tárgyalásokat a következõ szezont illetõen. A keretben komoly változások lesznek.

SPORTPROGRAM
Május 8., vasárnap 17.30 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–REAC labdarúgó-mérkõzés
Május 8., vasárnap 14.30 Bencs tornacsarnok, Kölcsey DSE–Szepa AKSE nõi
kézilabda-mérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 8., vasárnap 21.00 Lelátó, benne: Nyíregyháza Spartacus–REAC labdarúgó-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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A Gödöllõ fiatal, korosztályos válogatott
centerével, Kalotai Zsófiával mindenben
megegyezett a klub, és két felnõtt válogatott is érkezhet, akikkel a napokban tárgyaltak. Az is eldõlt, hogy a külföldiek közül
Nelmaira Valdez és Genesis Francesco
marad Nyíregyházán, sõt egy harmadik
venezuelai válogatott is érkezik, Francesco
testvére, Isis személyében, aki liberóként
bevethetõ. Ezzel együtt Darlene Ramdin,
Sylvia Kyoseva, Deborah Araujo és Sikos
Petra is távozik, utóbbi kettõ az Egyesült
Államokba szerzõdik.
– Sajnos Vén Eszter is bejelentette, nem
számíthatunk rá a következõ szezonban,
mivel az orvosi egyetemre készül, ezért a
tanulmányait helyezi elõtérbe. Összességében a külföldiekkel, a magyar válogatottakkal és a nyíregyházi fiatalokkal egy olyan
erõs mag jöhet létre, mellyel megcélozhatjuk a dobogós helyek egyikét – mondta
Kósa Árpád, a Sportcentrum ügyvezetõje.
Valdez és a Francesco testvérpár a nyári
szünetben sem unatkozik majd. Utóbbi

Kalotai Zsófia Gödöllõrõl érkezhet
kettõ egy chilei csapatban a Dél-Amerikában zajló Bajnokok Ligájában érintett, majd
Valdezzel kiegészülve a válogatottal vesznek részt a kontinenstornán, így augusztus
végén térnek vissza Nyíregyházára.
2016. MÁJUS 6.

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. május 10., 15.30 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.
Iskola várja az érdeklõdõket május 13-án 10.00 órától újraalapításának 20. évfordulójára rendezett ünnepi istentiszteletre és
az azt követõ gálamûsorra. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

PROGRAMOK
MADARAK ÉS FÁK NAPJA május 6-án 9.00–14.00 óráig a
Tuzson János Botanikus Kertben. Program: az Év Fájának –
mezei szil – ültetése a botanikus kertben. Fák, cserjék bemutatója. Játékos természetvédelmi, erdészeti vetélkedõk. Madárvédelmi elõadások. Madárodúk ellenõrzése. Madárgyûrûzés.
Odúkészítés. Kézmûves foglalkozások (fakorong-festés).
MEGEMLÉKEZÉS. A Felvidék 1947 Egyesület megemlékezést és koszorúzást tart a szlovákiai magyar lakosság kitelepítésének évfordulóján, május 7-én 9.30-kor a városháza falán lévõ emléktáblánál, majd 10.30-kor az Északi temetõben, a hátsó ravatalozó közelében.

BALLAGÁSOK A
NYIREGYHAZA.HU-N
Fotóriportereink szinte az összes nyíregyházi középiskolában megörökítették a ballagások legszebb
pillanatait, az ezekbõl készült galériákat megtekinthetik a www.nyiregyhaza.hu weboldalon. Képünk a
Zrínyi Ilona Gimnáziumban készült.

AKUSZTIKUS ZENE ÜNNEPE

ANYÁK NAPI VIRÁGKAVALKÁD. A Csiriptanya Játéktár
(Móricz Zsigmond könyvtár) programjai: május 7-én 9.30:
Anyák napi virágkavalkád. Virágkompozíció készítése. 11én 10.00: A család nemzetközi napja. Elõadás. 14-én 9.30:
Tavaszi ajtódísz vegyes technikával.

TÁNCVERSENY AZ NYTV-N
Az ország több pontjáról közel ezer táncos mérte
össze tudását a IV. Abigél Minõsítõ Táncfesztiválon április végén, Nyíregyházán. A verseny legszebb pillanatait most felelevenítjük, összeállításunkat megtekinthetik a Nyíregyházi Televízió mûsorán szombaton 20.30tól, valamint vasárnap 9.30-tól és 18.00-tól.
MÁJUSI KUTYAGOLÁS. Az Állatbarát Alapítvány ismét
közös sétára várja az állatbarátokat, jócskán megnövekedett
létszámmal, 206 négylábúval, május 7-én 13.00 órától az
Állatotthonban, a Nyíregyháza, Csatorna u. 2. szám alatt.
MAKACSKA KAKASKA. A Burattinó Bábszínház elõadásai: május 7-én 16.00 óra: Makacska kakaska. 8-án 10.00
óra: Bumfordi. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
„10 ÉVES A PRESOVI/EPERJESI ÁTRIUM GALÉRIA” címmel nyílik kiállítás május 8-án 14.00 órakor. A tárlat június
11-éig látogatható a Nyíregyházi Városi Galéria emeleti termeiben.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 7., szombat 19.00 Tudós nõk, E. Kovács bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Idõsutazás, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara
Május 8., vasárnap 11.00 Pulcinella kertészkedik,
Bambi bérlet, MÛvész Stúdió
Május 9., hétfõ 10.00 A palacsintás király, Kisherceg
bérlet, Nagyszínpad
10.00 Pulcinella kertészkedik, Katica bérlet, MÛvész
Stúdió
14.00 A palacsintás király, Pinokkió bérlet, Nagyszínpad
Május 10., kedd 10.00 Pulcinella kertészkedik, Óz
bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Pulcinella kertészkedik, Vuk bérlet, MÛvész
Stúdió
19.00 Bál a Savoyban, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
Május 11., szerda 10.00 Pulcinella kertészkedik,
Mikrobi bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Bál a Savoyban, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
19.00 Nézõmûvészeti Fõiskola, Bérletszünet, Krúdy
Kamara
Május 12., csütörtök 10.00 Pulcinella kertészkedik,
Pán Péter bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A palacsintás király, Hébehó bérlet, Nagyszínpad
Május 13., péntek 10.00 Pulcinella kertészkedik, Pöttöm Panna bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Tudós nõk, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad
19.00 Idõsutazás, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara
2016. MÁJUS 6.

GYERMEKNAP BUTYKÁN. Május 14-én egész napos színes programmal várják a családokat a Butykai Közösségi
Házban. A rendezvény középpontjában a gyermekek lesznek, akik kutyás bemutatókat, amerikai autós csodákat is láthatnak a helyszínen. A színpadon énekes és táncos produkciók váltják egymást, de lesz ugrálóvár, csillámtetoválás, kisállat-simogató, sétakocsikázás, valamint Tabata verseny is. Az
este fél 9-kor kezdõdõ tûzijátékot követõen utcabál zárja a
napot. Információ: 70/703-5105.

GYERMEKKÖNYVHÓNAPI rendezvények a Móricz Zsigmond könyvtárban. Május 9-én 10.00: 80 éve született Csukás István. Városi hangosolvasás-verseny. 10-én Mindenféle a
madarakról. Csoportos foglalkozás. 12-én 11.00: Tündérboszi
Nyíregyháza, Nyíregyháza tündérboszi. Közönségtalálkozó
Bosnyák Viktóriával. 13-án 11.00: Magyar népmesék rímbe
és ráncba szedve. Mese és beszélgetés a népmesérõl.
VERECKE – A HONFOGLALÁS KAPUJA. A Bencs Villa
programja: május 9-én 18.00: Verecke – A honfoglalás kapuja. Kovács Sándor könyvbemutatója a Beregszászért Alapítvánnyal közös szervezésben. Közremûködik: Illyés Sándor
(vers) és Tolnai Tamás (zongora).
REGÉNY, ZENE, KVÍZ, MÛVÉSZEK... – a Móricz Zsigmond
könyvtár programjai. Május 10-én 16.00: T. Bognár Márta
(Török Ferencné): A félhold szerelme c. regényének bemutatója. 11-én 10.00: Zenebölcsi. 12-én 16.00: Szeretsz játszani? Tesztelnéd a tudásodat? Kvízjáték középiskolásoknak. 13án 16.00: Mûvészportrék – zenébe csomagolva II. Bemutatkozik: Koncz Zoltán festõmûvész és Nagy Lajos Imre szobrászmûvész.
KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. A Nyíregyházi Egyetem
Könyvtárában május 10-én 16.30 órakor a Könyvtári teadélután címû programsorozat keretében Beszélgetés a mai magyar filmekrõl címmel dr. Drabancz M. Róbert, a Nyíregyházi Egyetem Társadalom- és Kultúratudományi Intézetének
oktatója tart elõadást. Május 19-én 14.00 órától Olvasókör.
Az összejövetel helye a könyvtár rendezvényterme, célja, hogy
megosszuk egymással olvasmányélményeinket, megismerjük
a könyvtár legújabb köteteit.
ISTENTISZTELET ÉS GÁLAMÛSOR. A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános

GENERÁCIÓS VETÉLKEDÕ
Többgenerációs családi vetélkedõt szervez az Idõsügyi Tanács. A programot a VMKK bonyolítja le és
Nyíregyháza MJV Önkormányzata támogatja. Hat csapat – nagyszülõk, szülõk, unokák és családtagok – méri
majd össze tudását. A várostörténeti ismeretek mellett
általános mûveltségi kérdésekben is bizonyíthatnak a
résztvevõk. A megmérettetésnek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont május 7-én 13.00 órától, a
Városnapok rendezvénysorozat keretében. Mûsorvezetõ: Orémusz Maja.

Idén is megrendezik az Akusztikus Zene Ünnepét a
Városnapok programsorozat részeként Nyíregyházán,
a Kossuth téren, május 8-án. Este 21.00 órától Petruska
András dalszerzõ-énekes lép fel, aki a magyar folklór
motívumokat az angolszász rock, valamint a tánczene elemeivel ötvözi. Szuggesztív, közvetlen, humoros elõadásmódjával, valamint virtuóz gitárjátékával
Petruska meghatározó szereplõje a hazai fiatal zenészgenerációnak. Dalszerzõi teljesítményéért 2015-ben
Artisjus Junior-díjra jelölték. A Dal 2016 címû tévémûsor döntõjében pedig A Dal Felfedezettje díjat is
megkapta. Fellépõk: 16.00 Pila Acoustic. 17.00 Jam.
18.00 Mia. 19.00 Mentha Project. 20.00 Acoustic
Guitar Caffe. 21.00 Petruska. A szünetekben linedance
bemutató szórakoztatja majd a közönséget.
„ TAVASZI ZAMATOK” címmel május 14-én 16.00 órakor Tálosné Violányi Mimi kortárs amatõr festõ kiállításának megnyitójára várják az érdeklõdõket a Váci Mihály Kulturális Központ 2. emeletén. A tárlat június 14-éig látható,
naponta 9.00–19.00 óra között.
MOONDAWN DEPECHE MODE Fan Club Nyíregyháza
május 14-én 21.00 órától. Helyszín: PONT (volt Romkert,
Nyíregyháza, Rákóczi u. 46.). Dj’s: dp, Josef, Zsola.
Projektoros kivetítés egész éjjel!
VÁROSAIM. Baráth Pál grafikus és festõmûvész Városaim
címû kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban május 25éig tekinthetõ meg.

RESTAURÁTOROK MESTERMUNKÁI A MÚZEUMBAN
Egy francia legyezõ, egy japán váza, de egy kínai
alakos üveg is helyet kap a Jósa András Múzeum május
12-én 13 órakor nyíló új idõszaki kiállításában, mely a
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem tárgyrestaurátor hallgatóinak diplomamunkáiból válogat. Közel 20 tárgy mutatja a végeredményt, de poszterek és fényképek is
szemléltetik a beavatkozás elõtti állapotot, a természettudományos vizsgálatok eredményeit, és a restaurálás
fontosabb lépéseit a tisztítástól a vegyszeres kezelésen
át a konzerválásig. Az állagmegóvás célja természetesen kulturális örökségünk megõrzése. A tárlat megmutatja a Jósa múzeum szakembereinek munkáit is. Avar
kori sírleletek feltárásáról, Batthyány Erzsébet viseletének maradványairól, vagy a vízzel telítõdött régészeti
fatárgyak konzerválásáról és egyéb mûhelytitkokról is
hallhat beszámolót a megnyitó napján, délután 14 órától az érdeklõdõ közönség.
A „Restaurátorok mûhelytitkai” június 24-éig látogatható a Jósa András Múzeumban. Részletek a josamuzeum.hu weboldalon.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

ÚJ OLTÁRKÉPPEL GAZDAGODOTT
A SÓSTÓHEGYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
A templom új oltárképének felszentelésével vette
kezdetét az az ünnepi szentmise 2016. április 24-én,
amelyet a sóstóhegyi templom építésének a 25. évfordulója alkalmából mutatott be Bosák Nándor ny. püspök.
A hálaadó szentmisén elhangzott visszaemlékezésekbõl kiderült, hogy a templomot a Sóstóhegyen élõ
keresztény emberek akaratából és adományaiból kezdték el építeni. Eredetileg ökumenikus templomnak
épült. Az 1990–91 között zajló építési munkálatokban
helyi mesteremberek és az itt élõk is részt vettek. A
szervezõmunkában nagy szerepet vállalt Papp János
orosi plébános, aki 1982 és 1994 között volt e közösség lelkipásztora.
A Szentcsaládot ábrázoló oltárkép Sándor Attila,
székelyudvarhelyi fafaragó mûvész alkotása. A mûvésznek volt már korábban kapcsolata Nyíregyháza e városrészével, hiszen édesapjával közösen készítették
2008-ban azt a székelykaput, amelyet a sóstóhegyi temetõ bejáratához állítottak fel, míg a katolikus templom stációképei (Jézus keresztútjának 14 állomása) is
az õ alkotásai, 2014 óta ékei a templomnak. Az oltárkép megszületése többek között egy jótékony célú adománynak is köszönhetõ: az egyházközség tagja,
Stefánné Héri Zsuzsanna vallásos témájú festményeit
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Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

ajánlotta fel, amelyek megvásárlásával ki-ki hozzájárult a kép elkészítéséhez. Az oltárkép a templom védõszentjét, munkás Szent Józsefet állítja a középpontjába, aki mellett a gyermek Jézus tevékenykedik Mária
figyelõ tekintetétõl övezve.
A szentmise végén az ünneplõ közösséget dr. Seregély István ny. egri érsek, Fehér János, orosi tiszteletes
és dr. Sivadó Csaba, görög katolikus parókus köszöntötték.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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