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MINDENSZENTEK

ASZFALTOZÁS.
Ebben az esztendõben
is jelentõsen áldoz az
önkormányzat az aszfaltozatlan utak burkolására, illetve az elhasználódottak felújítására.

OLVASÓI LEVÉL
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1956–2016

SZEMTANÚKKAL.
Közel hatórás exkluzív
összeállítással tiszteleg a Nyíregyházi
Televízió a hõsök
emléke elõtt.
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PEPE ÉS KAPA

BUSZÖBÖL-FELÚJÍTÁSOK A VÁROSBAN
Idén õsszel három buszöblöt újítanak fel Nyíregyházán 14 és fél milliós
beruházással. A Pazonyi téri már elkészült, a Hunyadi utcán most folyik az
építkezés, a Dózsa György utcán pedig a jövõ héten kezdik a munkákat. A
szakemberek egyméteres mélységig építik újra a buszöblök alapját, hogy
hosszú évekig megmaradjon a teherbíró képességük. A munkagödrökbe homokos kavics, majd zúzottkõ kerül, ezt lebetonozzák, majd ráépítik a 8 centiméter vastagságú térköveket. A felújítások a tervek szerint november közepére befejezõdnek.
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GYÖKEREK A SZÜLÕFÖLDBEN

Hetvenhét nyíregyházi család ültetett fát újszülött gyermekének a Búvár utcában található Újéletfaligetben – az idei már a harmadik alkalom volt. Az önkormányzat még tavaly indította el a különleges kezdeményezést. A gyerekek facsemetéi egyszerre jelképezik a városhoz való kötõdésüket és
azt, hogy fontos megõrizni a környezetünket a jövõ generációinak. (Folytatás a 3. oldalon.)

TESZTÜZEMBEN AZ ÚJ TÉRFIGYELÕ KAMERÁK A JÓSAVÁROSBAN
Tesztüzemben ugyan, de már mûködnek Nyíregyházán
az idén beszerzett új térfigyelõ kamerák. Tavasszal 15 új
biztonsági berendezés üzembe helyezéséhez járult hozzá
a képviselõ-testület. A kamerákat a Digitális Nyíregyháza
program segítségével szerezték be. Ezekkel együtt összesen 137 kamera pásztázza a várost, melyek a rendõrséghez és a Közterület-felügyelethez is be vannak kötve.
– Az újonnan felszerelt térfigyelõ kamerák nemcsak a
szûkebb értelemben vett Jósavárost pásztázzák, hanem került belõlük a Korányi Frigyes utcára, a temetõ hátsó bejáratához és a körforgalomhoz is – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Kása Brigitta. Nyíregyháza aljegyzõje elmondta,
hogy a temetõ bejáratánál például, a virágüzlet tetejérõl
egy forgatható, nagyfelbontású kivitelû nézi az utcákat.

JAVÍTJÁK A BIZTONSÁGÉRZETET IS

JELENTÕSEN BÕVÜLT A SZÁMUK

Mellettük pedig a Jósaváros több, forgalmas utcájára
is felszereltek egy-egy darabot. Az utak mellett a Robinson-dombon is található egy, mert itt gyakori volt a
vandalizmus. A kamerák célja, hogy csökkenjen a bûncselekmények száma. – Ezek a kamerák hozzájárulnak
a közbiztonság növeléséhez, a lakosság szubjektív biztonságérzetét javítják. Természetesen nagyon fontos a
bûnmegelõzés szempontjából is, hiszen azokon a helyeken, mint például ez a lakótelep is, azok az „utazó
bûnözõk” kevésbé fognak megjelenni, akik például lakás-, autófeltörésbõl élnek. S természetesen – hogyha
valamilyen bûncselekmény történik – a késõbbi felderítésben is segíteni fogja a rendõri szervek munkáját –
tette hozzá az aljegyzõ.

Nyíregyházán az újonnan felszerelt kamerákkal együtt
most már 137 berendezés figyeli az utcákat, tereket, amely
az utóbbi néhány év e téren történt óriási fejlesztéseinek köszönhetõ. A kamerákat a rendõrséghez és a Közterület-felügyelet új ügyeleti központjába is bekötötték. Az újonnan
felszerelt kamerák között több olyan is található, ami rendszámfelismerésre is alkalmas, ezeket a legforgalmasabb keresztezõdésekben helyezték el, például a Debreceni úton. A
biztonsági berendezéseket a város a Digitális Nyíregyháza
program segítségével szerezte be. A Közterület-felügyelet arról
is beszámolt, hogy a bûncselekmények mellett a szabálysértések kiszûrésére is alkalmas lesz a nyíregyházi kamerarendszer. Így érdemes lesz betartani a KRESZ-szabályokat, ha
valaki nem akar levélben drága csekkeket kapni.

NAPRÓL NAPRA
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ZENEI MÛHELY

EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Harmadik alkalommal rendezte meg
a Nyíregyházi Egyetem, a Magyar Kodály Társaság és a nyíregyházi Kodály
Zoltán Általános Iskola a „Nyíregyházi
Mûhely” címû rendezvényét, ezúttal
Joób Árpád, a Nyíregyházi Fõiskola egykori tanszékvezetõjének tiszteletére.

Janikovszky Éva emlékkiállítás nyílt
a Móricz Zsigmond könyvtárban. A
vándortárlaton láthatják az érdeklõdõk
az írónõ személyes tárgyait, könyveit
és a tablókról elolvashatják az életével
kapcsolatos érdekességeket is. A kiállítás november 4-éig tekinthetõ meg.
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ENERGETIKAI FEJLESZTÉS

LÁTSZANI KELL

A Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései címû pályázaton
közel 1 milliárd forintot nyert a megyei kormányhivatal. Ebbõl az összegbõl 21 ingatlant tudnak korszerûsíteni
hõszigeteléssel, nyílászárócserével, és
napelemes rendszer kiépítésével is.

Az Antal-Lusztig gyûjtemény egy
újabb szeletével ismerkedhetnek meg a
látogatók a Jósa András Múzeum új kiállításán, amelyet a magyar kortársmûvészet három kiváló alkotójának válogatott mûveibõl állítottak össze. A tárlat
november 27-éig várja a látogatókat.

NEVELÕSZÜLÕK LETTEK

Nyolchetes kis fehéroroszlán-hölgyet
fogadott örökbe a 4 for Dance. Enyedi
Péter, Illés Dániel, Gál Sándor és Bárány
Kristóf a Nyíregyházi Állatpark legfiatalabb lakójának nevelõszülei lettek.
– Nagyon szeretünk a Nyíregyházi Állatparkba járni és mindig irigykedve nézegettük a különbözõ állatok felé kifüggesztett örökbefogadó-táblákat. Mi is részesei
akartunk lenni ennek a kezdeményezésnek és büszkék vagyunk arra, hogy pont
egy ilyen különleges, ritka állatnak, a most
született fehér oroszlánnak lehetünk a nevelõszülei – mondta Gál Sándor, a tízéves
4 for Dance táncegyüttes tagja.
A korábban a Csillag Születikben megis-

mert nyíregyházi fiúknak fellépéseik okán a
világot bejárva volt már szerencséjük például a melbourne-i, bécsi és különbözõ világhírû állatkertekben megfordulni, és nyugodt szívvel állítják, hogy a Nyíregyházi Állatpark megállná a helyét bárhol a világban.
Az intézményben egyébként 2015 óta
él együtt egy fehéroroszlán-pár. Kölykük
100 napi vemhesség után, augusztus 26án született. A jelenleg 8 hetes kis állat
szépen gyarapodik, naponta átlagosan 70–
100 grammal. Gondozója, Herlicska Anikó már több oroszlánt is felnevelt, jelenleg naponta ötször eteti. A kis oroszlánhölgynek még nincs neve, a kifutója mellett elhelyezett ládába várják majd a javaslatokat a gondozók.
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MARIKA NÉNI 90 ÉVES

72 ÓRA ÖNKÉNTESEN

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Bihari Józsefnét Mussó László
önkormányzati képviselõ. Marika néninek 14 unokája és 9 dédunokája van.
Szeret az otthonban élni, bár már sokat betegeskedik, a hite segíti át a nehézségeken.

Közel 300 helyszínen országszerte
több ezer önkéntes segédkezett a 72
óra kompromisszumok nélkül elnevezésû programban. Nyíregyházán az
önkéntes fiatalok az állatmenhelyen és
a Szivárvány Idõsek Otthonában végeztek feladatokat.
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NÓTAEST A VMKK-BAN

FÁKAT ÜLTETTEK

Operettslágerek, csárdások, örökzöldek csendültek fel a Váci Mihály Kulturális Központban. Szabó Sándor ismét
nótaestre csábította a cigányzene és a
magyar dalok szerelmeseit. Kilenc énekes és egy hattagú, autentikus cigányzenekar szórakoztatta a nagyérdemût.

A Magyar Telekom 44 munkatársa és
családtagjaik önkéntes munka keretében többek között 30 fát ültettek el a
Nefelejcs Bölcsõde kertjében, az intézmény dolgozóival közösen. A program
része volt a cég aznapra szervezett országos önkéntes megmozdulásának.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

2

Óriási a zsúfoltság az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai telephelyén. A
nagy létszámra már a bejárati kapun egy
tábla is felhívja a figyelmet, amely arra
utal, a szervezet nem tud több megunt
állatot befogadni. Ez alól kivételt csak a
beteg kutyák és macskák jelentenek.
Az Állatbarát Alapítvány 120 férõhelyes
otthonában jelenleg 207 kutyáról és 72
macskáról gondoskodnak. A túlszaporulat
oka az, hogy a különbözõ akciók ellenére
még mindig sok olyan gazdi van, aki nem
ivartalaníttatja kedvencét. Az Állatbarát
Alapítvány a helyzet javítása érdekében
átmeneti gondozókat keres. Raska Andrea
vezetõ elmondta, az alapítvány biztosítja
az ideiglenesen örökbe fogadott állatok
gyógykezelését, vakcinázását és élelmét is,
ráadásul csak addig kellene rájuk vigyázni, amíg végleges gazdijukra nem találnak.

A szervezeten az segítene a legjobban,
ha most a megszokottnál is többen fogadnának örökbe állatot, akiket megtekinthetnek személyesen az Állatbarát Alapítvány
Csatorna utcai telephelyén mindennap reggel nyolctól délután négyig, vagy a www.allatbarat.com oldalon.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

ÚJRAÉLESZTETTEK
Speciális babán lehetett megtanulni
az újraélesztés fogásait vasárnap a nyíregyházi mentõállomáson. Így emlékeztek meg az Újraélesztés Nemzetközi
Napjáról.
A szakemberek szerint a szív- és érrendszeri problémák miatt évente több
ezer ember hal meg, miközben többségük megmenthetõ lenne. Nyíregyházán
ráadásul már 31 helyen található
defibrillátor, ami megkönnyítené az újraélesztést, csak fontos lenne, hogy minél többen tudják használni a készüléket. Ilyés György vezetõ mentõtiszt
szerkesztõségünk kérdésére elmondta,
az 5 éves gyermektõl a nyugdíjas korú
városlakóig, mindenféle korcsoportból

érkeztek hozzájuk érdeklõdõk, akiknek
a Mentõszolgálat munkájával kapcsolatban is voltak kérdéseik. Az újraélesztés gyakorlásán túl a mentésirányítói telefonos-CPR-t, illetve az AED használatát is bemutatták, valamint a mentõgépkocsik felszerelését is megtekinthették
a jelenlévõk.

2016. OKTÓBER 21.

AKTUÁLIS

ÚTFELÚJÍTÁSOK – FORGALOMKORLÁTOZÁSOK
A tervezett ütemben folynak az útfejlesztési és -építési
munkák Nyíregyháza belvárosában. A Szegfû utca közel
300 millió forintba kerülõ négysávossá bõvítése a tervek
szerint november közepére elkészül, de jól haladnak a
Kígyó utca–Debreceni úti csomópont átépítésével is.
Látványosan jó ütemben épül Nyíregyháza közúthálózat-fejlesztési programjának részeként a Szegfû utca Hunyadi és István utca közötti szakaszának négysávossá bõvítése. Az út északi oldalán gyalog-kerékpárút épül, a Géza
utcai csomópont jelzõlámpás irányítást kap. Szerdától a

gépjármûforgalmat a már újonnan megépített aszfaltburkolatra terelték.

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS ÉS ELÕZÉSI TILALOM
Továbbra is 30 kilométer/órás sebességkorlátozás és elõzési tilalom van érvényben, és a Szegfû utcáról a Hunyadi
utca irányába nem lehet balra fordulni. A Géza utca a
kivitelezési munkálatok ideje alatt idõszakosan zsákutcává alakult. Keddtõl a gyalogosforgalmat is átterelték a Szegfû utcán újonnan megépített járdára. A Szegfû utca
Continental Aréna felõli oldalán, a közmûvek és új járdaburkolat építése alatt a gyalogosforgalmat ideiglenesen
lezárták. A forgalomlassulás miatt arra kérik a közlekedõket, hogy a munkálatok ideje alatt csak azok válasszák
ezt az útvonalat, akiknek elengedhetetlenül szükséges. A
közel 300 millió forintos fejlesztés munkálatai várhatóan
november közepéig tartanak. Addig is fokozott figyelemmel és ne megszokásból közlekedjenek az érintett útszakaszon.

LEZÁRÁS A FORGALOM ELÕL

Sebességkorlátozás van érvényben a Szegfû utcán

Folyamatban van a Kígyó utca–Debreceni úti csomópont fejlesztése, ezért az érintett szakaszokon továbbra is
forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a gépjármûvezetõknek. A Debreceni útról tilos behajtani a Kígyó utcára,

ELISMERÉS A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÉRT

Folyamatban van a Kígyó u.–Debreceni úti csomópont
fejlesztése is
valamint a Kígyó utca Debreceni út és Katona utca közötti szakaszát lezárták a gépjármûforgalom elõl. Emellett a
Katona és a Virág utca belváros felõli ága is lezárásra került a Kígyó utcai csomópontban. Így a Katona utca Katona köz és Kígyó utca közötti szakasza, illetve a Virág utca
Katona köz és Kígyó utca közötti szakasza átmenetileg
zsákutca lett. Az érintett útszakaszokon 30 km/h-s sebességkorlátozás és elõzési tilalom van érvényben. Kérik a
gépjármûvezetõket, hogy lehetõség szerint kerüljék el a
Kígyó utcát az építés idõtartama alatt.

GYARAPODOTT AZ
ÚJÉLETFA-LIGET
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Kertvárosi Csicsergõ Óvoda csöppségei színes
mûsorral köszöntötték azt a 77 családot, akik egyegy fát kívántak ültetni kisbabájuk tiszteletére a Búvár utcában.
– Az Újéletfa-liget ötlete dr. Adorján Gusztávtól, a
kórház fõigazgatójától származik és az önkormányzat vezetése azonnal támogatta a kezdeményezést,
hogy minden Nyíregyházán született babának legyen
egy saját fája a város területén – errõl dr. Kovács Ferenc beszélt. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, a faültetéssel szebb lesz a város és kötõdést alakít
ki a gyerekekben.

Az idegenforgalmi szezonban a Tourist Police programban részt vevõ tíz diák kapott elismerõ oklevelet a városházán a példamutató bûnmegelõzési közösségi szolgálatért. Az idegen nyelveket is beszélõ fiatalok napi 3-4 órában a turisztikailag kiemelt területeken dolgoztak együtt
az egyenruhás járõrökkel.
Az idei idegenforgalmi fõszezonban összesen 67 diák
látott el közösségi szolgálatot a Nyíregyházi Rendõrkapitányság területén. A középiskolák és a rendõrkapitányság
közötti együttmûködési megállapodás alapján, az 50 órás
közösségi szolgálat keretében vettek részt a Tourist Police
programban. A nyíregyházi önkormányzat folyamatosan
jó kapcsolatot ápol a rendõrséggel.

EGYÜTT A FIATALOKKAL
Dr. Ulrich Attila alpolgármester elmondta, ennek egyik
példája a közösségi szolgálatban való együttmûködés, de a
fiatalok kapcsán közösen dolgoznak a kábítószer-fogyasztás
megelõzésén, valamint az idõsek védelme is fontos feladat.
2016. OKTÓBER 21.

Az idei nyáron az idegen nyelveket is beszélõ diákok a
turisztikai szempontból kiemelt területeken teljesítettek
szolgálatot bûnmegelõzési szakemberekkel és egyenruhás járõrökkel, napi 3-4 órában. Dr. Illés László kapitányságvezetõ kiemelte, az 50 órás kötelezõ közösségi szolgálat tökéletesen illeszkedik a rendõrség profiljába, alkalmazni tudják a fiatalokat, a kedvességüket és a mosolyukat, amikor rendõrökhöz osztják be õket.

OKLEVÉL ÉS AJÁNDÉK
A program június 20. és augusztus 31. között zajlott, de
a VIDOR Fesztiválon és a város kiemelkedõ rendezvényein is jelen voltak. A járõrszolgálat során hat nyelvre
lefordított szórólapokat osztottak, melyek hasznos tippeket, tanácsokat tartalmaznak fõként turisták számára, hogyan kerülhetik el, hogy bûncselekmény áldozatává váljanak. A kiemelkedõ, példamutató munkát végzõ 10 fiatal elismerõ oklevelet és ajándékcsomagot vehetett át a
városházán.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Dr. Kovács Ferenc polgármester az Újéletfa-ligetben
– Szeretnénk azt is, hogy szép legyen a város, zöld
legyen, egészséges körülmények közt nõjenek fel a gyerekek és szeretnénk erõsíteni a városhoz való kötõdésüket is. Ahogy nõnek, a szülõk, a nagyszülõk gyakran
elhozzák ide õket, s felnõttként is elmondhatják, hogy
van Nyíregyházán egy fájuk, ami csak az övék. Bárhol
lesznek a világban, ide visszajöhetnek, a város visszavárja õket – fejtette ki. Az önkormányzat ajándékba adja
a facsemetéket azoknak a családoknak, akik megigényelték azt az akciót koordináló és lebonyolító NYÍRVVnél. A városüzemeltetõ cég vezetõje, Bocskai Péter elmondta, az egyre szépülõ ligetre különös gondot fordítottak. – Ez az a beruházás, megvalósítás, kivitelezés,
amit az egyik legnagyobb szívvel és lélekkel végzünk,
hiszen itt minden fa egy gyermek – tette hozzá Bocskai
Péter. Az Újéletfa projekt a város tervei szerint tovább
folytatódik majd. Szerencsére Nyíregyháza az egyik
olyan magyar város, ahol nem csökken, hanem nõ a
született gyermekek száma. (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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TEMETÕ

ELHUNYT SZERETTEINKRE EMLÉKEZÜNK
Bõ egy hét múlva, újra fényárban úsznak majd a temetõk. Közeleg mindenszentek és halottak napja, amikor
meglátogatjuk elhunyt szeretteink sírját, elhelyezzük a
kegyelet virágait és meggyújtjuk az emlékezés lángját.
Róka Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõje elmondta, õk már a mostani elõttünk álló hétvégén is arra számítanak, sokan fognak kilátogatni a város temetõibe, hogy rendbe tegyék hozzátartozóik sírját (a portánál továbbra is van lehetõség térítésmentesen kölcsönbe venni kisseprût, kapircsot, gereblyét
és locsolót).

Fotó: Trifonov Éva

Mivel november elseje idén keddre esik, ezért munkarendváltozás lépett életbe és október 31-e, hétfõ pihenõnap lesz, vagyis nem kell menni dolgozni. Így akkor várható majd igazi „roham” a város temetõiben, azonban
mint azt az ügyvezetõtõl megtudtuk, már a 22-ei hétvégétõl teljes kapacitással várják a látogatókat. Most még végezhetõk sírköves munkálatok a temetõben, azonban október 29. és november 2. között már nem.

BÕVÜLÕ KAMERARENDSZER
– Az utóbbi hónapokban sajnos ismét tapasztaltunk
lopásokat a temetõ területén – fõként a központi ravatalozó urnafalainál. Ennek megakadályozása érdekében a nyíregyházi közlekedési polgárõrök naponta többször is járõröznek, illetve az önkormányzat támogatásával bõvítjük a már meglévõ kamerarendszerünket is,
ami mindenszentekre várhatóan meg is valósul.

FOLYAMATOS JÁRÕRSZOLGÁLAT
Az igazgató a temetõ rendjével kapcsolatban elmondta, az október 29-ei hétvégétõl november elsejéig a gondnokságon és a szolgáltatóirodában is ügyeletet tartanak
majd, és a rendõrség, a közterület-felügyelet, valamint a
polgárõrség munkatársai is folyamatosan járõrözni fognak,
hogy biztosítsák a rendet, de segítenek a tájékoztatásban
is. Mint ahogy azt már a korábbiakban is megszokhatták a
látogatók, a várható megnövekedett forgalom miatt korlátozzák a temetõ gépkocsiforgalmát. November elsején,
kedden 7 és 10 óra között még be lehet autóval hajtani,
de 11 óráig a gépjármûvekkel el kell hagyni a temetõ területét, de behajtási díjat nem kell fizetni. A tilalom vonatkozik a mozgáskorlátozott igazolvánnyal/kártyával rendelkezõ autók behajtására is.
Az ügyvezetõ felhívja a figyelmet arra, hogy a temetõ
korlátozott idõben látogatható közterület, ezért az õ felelõsségük értékeik megóvása, azok eltûnéséért a temetõ

JEGYZET

ÁLMOT LÁTTAM
Elsõ interjúim egyike volt, amikor leülhettem beszélgetni egy akkor 105 éves nénivel, akinek bár rossz
volt a látása és a lábai is fájtak, azonban – az orvosok elmondása szerint –, korához képest jó egészségi állapotnak örvendett és akár még a 110 évet is
megélheti. Bár mindannyian még sok boldog születésnapot kívántunk neki, õ kérte, ne tegyük ezt, mert
már nem szeretne sokáig élni. Nem a romló egészségi állapota miatt, hanem mert túl sok szörnyûséget
látott és élt át: rokonai, barátai haltak meg és õ mára
már szinte egyedül maradt. Azóta sokszor eszembe
jut a 10 évvel ezelõtti álmom, amiben az akkor már
egy hete kórházban fekvõ nagypapám jelent meg. A
házuk elõtt álltunk, megfogta a kezemet és csak
annyit mondott: nem õ a beteg, hanem nagymamám.
Másnap reggel édesanyám mondta el, hogy éjszaka
nagypapám itt hagyott minket... Mindenszentekhez
és halottak napjához közeledve bár értük gyújtunk
mécsest, de ilyenkor az erõre kapó, majd a szél miatt néha el-el alvó láng égjen azokért a gyerekekért,
feleségekért, férjekért, szülõkért, és közeli hozzátartozókért is, akiknek szívünkben soha nem gyógyuló
sebbel kell végigélniük az életet, akár 105 éven keresztül is, mert aki átélte, tudja: nincs is nagyobb
betegség a szív fájdalmánál...
Bruszel Dóra
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üzemeltetõje nem felelõs. A sírkertben elkövetett lopásokkal, rongálásokkal, károkozásokkal és egyéb bûntettekkel
kapcsolatban az illetékes rendõrkapitányságon kell feljelentést tenni.

SZAKKÉPESÍTÉS NÉLKÜLI VÁLLALKOZÓK
– Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ismét megjelentek a temetõben a temetõlátogatókat munkaszerzés céljából megszólító olyan vállalkozók is, akik engedéllyel, szakképesítéssel nem rendelkeznek. Kérjük
a tisztelt hozzátartozókat, hogy saját érdekükben gyõzõdjenek meg arról, hogy a vállalkozó rendelkezik-e
a munka elvégzéséhez szükséges engedélyekkel, megfelelõ szakképesítéssel. A temetõ üzemeltetõje és az
önkormányzat ugyanis nem tud felelõsséget vállalni
az esetleges károk, el nem végzett vagy szakszerûtlen
munkák tekintetében. Amennyiben a fenti, jogszerûtlen esetek valamelyikével találkoznak a temetõ területén, jelezzék azt a temetõ üzemeltetõjének – hangsúlyozta az ügyvezetõ.
Október 31-én, hétfõn 14 órától ünnepi megemlékezést
tartanak a Dugonics utcai Hõsök temetõjében. Az idei ünnepség református liturgiával kezdõdik, majd ezután
mécsesgyújtással fejezõdik be. A liturgiát Katona Béla református lelkész tartja a temetõben nyugvó elhunytakért.

ÚJRA KELL VÁLTANI A SÍROKAT
Az 1991-ben temetett vagy újraváltott sírok 25 éves
használati ideje, valamint a 2006-ban temetett vagy újraváltott urnafülkék 10 éves használati ideje idén december
31-én lejár, ezért a temetkezési vállalat kollégái a napokban kihelyezik az értesítõcédulákat a sírhelyekre. Amelyik sírhelyet nem váltják újra, annak tulajdona a jogszabály értelmében visszaszáll az üzemeltetõre.

SÍRHELY-ÚJRAVÁLTÁSOK DÍJTÉTELEI:
1 személyes sírhely a régi parcellarészben
(1–50. parcellák)
23 000 Ft + áfa = 29 210 Ft
2 személyes sírhely a régi parcellarészben
(1–50. parcellák)
46 000 Ft + áfa = 58 420 Ft
1 személyes sírhely az új parcellarészben
(U-s parcellák)
19 500 Ft + áfa = 24 765 Ft
2 személyes sírhely az új parcellarészben
(U-s parcellák)
39 000 Ft + áfa = 49530 Ft
2 személyes urnafülke

17 000 Ft + áfa = 21 590 Ft

4 személyes urnafülke 34 000 Ft + áfa = 43 180 Ft
A sírhelyet az válthatja újra, akinek a sírhely felett rendelkezési joga van vagy az õ meghatalmazottja (írásbeli meghatalmazás szükséges) a meghatalmazó nevére. Az újraváltáshoz személyi igazolványra és lakcímkártyára is szükség van.

– A sírhelyek a temetõkben a közterület részét képezik,
ezért csak bérelni lehet azokat, a felépítmény viszont már
a hozzátartozó tulajdona. Ha nem történik meg az újraváltás, és nem sikerül a rendelkezõvel felvenni a kapcsolatot, egy bizonyos türelmi idõ után, amely általában egy
év, exhumálásra, majd a sírhely újraértékesítésére van lehetõség. A padok kihelyezésére, cserjék, lugasok ültetésére a temetõben is a közterületre vonatkozó szabályok
érvényesek. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, sõt
még szigorúbbak is. Cserjék kiültetését, padok kihelyezését engedélyeztetni kell a temetkezési kft. gondnokságán.

GYAKORIBB LESZ A KONTÉNERÜRÍTÉS
Mivel mindenszentek és halottak napja után sok a mécses és a virág a kukáknál, így a hulladékszállítás is speciális igény alapján történik majd, és a konténerürítés is gyakoribb lesz a város sírkertjeiben. Az ügyvezetõ arra kéri a
hozzátartozókat, hogy a koszorúkat ne dobják majd bele
a gyûjtõkonténerekbe, tegyék inkább csak le azok mellé,
és majd az üzemeltetõ elszállítja azokat.

NYITVATARTÁS, BEHAJTÁS AUTÓVAL
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy mindenszentek
ünnepe kapcsán az Északi temetõ mûködési rendjében az alábbi változásokra kell számítani.
2016. október 29-én, szombaton 7.00–20.00
2016. október 30-án, vasárnap
7.00–20.00
2016. október 31-én, hétfõn
7.00–20.00
2016. november 1-jén, kedden
7.00–20.00
A temetõbe 4 kapun keresztül lehet belépni a fenti
októberi és novemberi napokon. Kérik, hogy ezeken
a napokon 20.00 óráig hagyják el a temetõ területét.
Amennyiben ez nem történik meg, ezen idõpont után
már csak a Pazonyi úti teherportánál lehet elhagyni a
temetõ területét, ahol 24 órás portaszolgálat van.
2016. november 2-án, szerdán
7.00–17.00
GONDNOKSÁGI ÜGYELET, NYITVATARTÁS:
2016. október 29-én, szombaton 7.30–16.00 – ügyelet
2016. október 30-án, vasárnap
7.30–16.00 – ügyelet
2016. október 31-én, hétfõn
7.30–16.00 – ügyelet
2016. november 1-jén, kedden 7.30–17.00 – ügyelet
Ügyeleti idõben a gondnokságon lehetõség lesz – a
sírhely felett rendelkezõk (!) vagy írásbeli meghatalmazottjaik számára – sírhely-újraváltásra, a temetõlátogatók részérõl pedig felvilágosítás kérhetõ sírhellyel
kapcsolatban.
SZOLGÁLTATÓIRODAI ÜGYELET, NYITVATARTÁS:
2016. október 31-én, hétfõn
7.30–16.00 – ügyelet
2016. november 1-jén, kedden 7.30–17.00 – ügyelet
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2016. OKTÓBER 21.

OLVASÓI LEVÉL

MIKOR ÉRHET EL HOZZÁNK AZ ASZFALTOZÁS?
Ebben az esztendõben is jelentõsen áldoz az önkormányzat az aszfaltozatlan utak burkolására, illetve az elhasználódottak felújítására. Ám mivel bõven akad orvosolnivaló ezen a területen – több tíz évnyi lemaradás pótlása a feladat – gyakorta felmerül a kérdés, több helyrõl:
mi mikor kerülhetünk sorra? Az alábbiakban ezzel kapcsolatban közöljük egy olvasónk levelét, s az arra érkezett választ.
„Az egyik országos hírportál 2016. augusztus 23-ai cikkében olvastunk arról, hogy a nyíregyházi önkormányzat
több mint 1,8 milliárd forint értékû közútfejlesztési programot valósít meg, amelybõl 1,5 milliárd forint európai
uniós támogatás. A cikkben részletesen felsorolják azon
utakat, utcákat és útszakaszokat, melyek felújítására európai uniós forrásokból sor kerül. Meglepve és sajnálattal
tapasztaltuk, hogy a Kertváros bizonyos része nincsen a
felsoroltak között. A megjelölt cikk szerint a helyhatóság
szóvivõje tájékoztatott arról is, hogy a nyíregyházi helyhatóság saját forrásából is jelentõsen áldoz új aszfaltos
útszakaszok építésére, valamint meglévõk felújítására.
Ezúton szeretnénk tájékoztatást kérni arról, hogy melyek
ezek az utcák, és hogy a Pihenõ utca az aszfaltozandó
szakaszok között szerepel-e.

TIZENKÉT ÉVES ÍGÉRET
Az aszfaltozatlan utak nemcsak esztétikai szempontból
jelentenek problémát. A terület különösen homokos, így
száraz idõben a szálló por mennyisége jelentõsen meghaladja a megengedett értéket. Az õszi esõzések, valamint a
tavaszi hóolvadás idején a sár okoz gondot a lakóknak.
Megjegyezzük, hogy a Kertváros Nyíregyháza iparilag
fontos területe, kiemelt gazdasági jelentõséggel bír. Különösen sajnálattal tölt el bennünket az a tény, hogy bár
tudomásunk szerint a Kertváros megjelölt utcái a 2004/
2005-ös nyíregyházi aszfaltozási terv részét képezték, a
munkálatok valójában meg sem kezdõdtek.”
Megkerestük az önkormányzatot, ahonnan – a Városüzemeltetés információit is belefoglalva – az alábbi válasz érkezett.
„Nyíregyháza fejlõdése szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett, stabil helyi gazdasággal rendelkezzen,

amely értékteremtõ, minõségi munkahelyen keresztül biztosítja a város és vonzáskörzete lakosságának magas szintû foglalkoztatottságát, emiatt szerepel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának céljai között a gazdasági környezet élénkítése.

MEGKÖZELÍTHETÕSÉG, MOBILITÁS
Nyíregyháza a TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és a
munkaerõ mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni,
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt
utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak.
A megközelíthetõség és elérhetõség fontos alapfeltétele a
gazdasági fejlõdésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.
A benyújtásra került pályázatok a Szegfû utca, Törzs
utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca, Bottyán
János utca, Szélsõbokori út, Legyezõ utca, Rókabokori út,
Derkovits utca, Tünde utca felújítását/fejlesztését, valamint
a Tiszavasvári út–Szélsõbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztését tartalmazzák.

ÉVTIZEDES ADÓSSÁGOK SZORÍTÁSÁBAN
Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában és
a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében közel 600 kilométer útszakasz található, melyek közül jelen pillanatban

268,5 kilométer a burkolattal ellátott szakasz, ami 44,5
százalékos kiépítettséget jelent. 2013 óta az önkormányzat saját forrásból közel 90 útszakaszon tudott új aszfaltutat
építeni, illetve meglévõ szakaszokat felújítani. Társaságunk
az idei évben 14 helyszínen (Bokréta u., Gádor Béla köz,
Hold u., Kodály Z. u., Kollégium u., Krúdy Gyula köz,
Lombkorona u., Merkúr u., Mohács u., Móra F. u., Naspolya u., Pannónia u., Szíjgyártó u., Tokaji út szervizút) végez útépítési és -felújítási munkálatokat nettó 375 millió
forintos költségbõl, melyek 2016. november 30-áig befejezõdnek.

KOMPLEX KEZELÉS SZÜKSÉGES
A város számos pontjáról érkezik útépítési kérelem mind
a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit Kft., mind pedig a tulajdonos Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, mely kérelmek minden egyes alkalommal külön-külön megvizsgálásra kerülnek az adott helyszínen. A Pihenõ utca és térsége problémájával tisztában vagyunk, régi igény az aszfaltút kiépítése, azonban ezen a területen (Alkotás u. és
térsége) elõször a teljes térség csapadékvíz-elvezetését kell
megoldani, majd utána következhet az utak szilárd burkolattal történõ kiépítése. A Pihenõ utca esetében az útépítéshez szükséges területek sem állnak rendelkezésre,
ezeket is rendbe kell tenni ahhoz, hogy az út megépülhessen.”
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

CSILLAGOK

Megkezdõdött a Lehozzuk önnek a csillagokat elnevezésû színházi és koncertsorozat a Váci Mihály
Kulturális Központban.
Kedden este Murray
Schisgal Második nekifutás címû vígjátékát láthatta a közönség Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színmûvész fõszereplésével. A
kulturális központ hét elõadásos programsorozata a
jövõ év áprilisáig tart.
2016. OKTÓBER 21.
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SIKERTÖRTÉNET

NÉGY IGEN-T KAPOTT AZ X-FAKTORBAN A NYÍREGYHÁZI LÁNY
Már egy hónapja nézõk ezreit vonzza a televíziók képernyõje elé az utóbbi évek legsikeresebb és legnézettebb
show-mûsorának, az X-Faktornak az elõválogatója. A 2
héttel ezelõtti adásban egy fiatal lány elõször különleges
nevével, majd hangjával is felhívta magára a figyelmet: a
nyíregyházi Márföldi Életke a mentorok négy igenjével
már a táborban küzdhet az élõ show-ba jutásért.
Az X-Faktor egykori nyíregyházi versenyzõi, az azóta
már többszörös platinalemezes Muri Enikõ és a tehetségkutató mûsor negyedik helyezettje, Nagy Ricsi után, most
egy újabb itteni énekesnek szurkolhat a város. A Vasvári
Pál Gimnázium végzõs tanulója, Márföldi Életke a mentorok – Gáspár Laci, ByeAlex, Tóth Gabi és Puskás Peti –
elõtt mutathatta meg tehetségét. Hogy ez sikerült is neki,
azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a dal alatt Gáspár
Laci végig tombolt, Puskás Peti pedig közölte: Életkébõl
tuti énekesnõ lesz. Vele beszélgettem...

A LIKE SZÍNPADÁRÓL A HÍRNÉV FELÉ
– 3–4 évvel ezelõtt kezdtem el komolyabban foglalkozni
az énekléssel. Akkor iratkoztam be a Vikár Sándor Zeneiskolába Potornainé Telenkó Tündéhez. Persze, mióta az
eszemet tudom, jelen van a zene az életemben. Anya is
mindig énekelt nekem gyerekdalokat. Általános iskolában
népdal- és zsoltáréneklõ versenyekre jártam, a Vasváriban pedig rendszeresen fellépek iskolai és sportrendezvényeken. Azzal kezdõdik a napom, hogy felkelek, éneklek, hiába még olyankor nincs hangom. Ez megy az iskolában is, majd mikor hazamegyek a suliból. Ha belépek a
házba, anya mindig azt mondja: na megjött, már megint
kezdi.

ros útja. Bár az elõválogatókra nem tudott elmenni, mert
szalagszakadása lett, beküldte videóit és azok alapján lehetõséget kapott arra, hogy a mentorok elõtt énekelhessen.

meghallotta a mély hangomat, az egyik kedvence lettem.
Hatalmas élmény volt ez nekem. Még készítettek velem
riportokat, de nem tudtam mit mondani, mert annyira a
sokk hatása alá kerültem...

„SOKKOT KAPTAM”

„CSAK AZ ÉNEKLÉS ÉRDEKEL”

– Nagyon vártam a válogatót, hiszen tudtam, találkozom majd a mentorokkal. Elõször nem éreztem semmi
izgalmat, de amikor felmentem a színpadra, minden megváltozott. Úgy éreztem, kiszáradt a szám és nem is jöttek
ki a magas hangok. A dal közepénél azt hittem, teljesen
elúszott az esélyem. A végén a közönség mégis tapsolt, a
mentorok pedig bár elmondták a problémákat, de tetszett
nekik az elõadásom és négy igennel tovább juttattak. Gáspár Laci végig tombolt, ByeAlex pedig azt mondta, mikor

Életke azt mondja, nagyon szigorú magával szemben
és ebbõl az következik, hogy maximalista is. Az éneklésen kívül semmi nem érdekli, ahogy õ fogalmaz, kirázza
a hideg, ha az iskolára gondol. Bár tovább fog tanulni, és
szeretne nemzetközi gazdálkodás vagy turizmus-vendéglátás szakon diplomát szerezni, bízik benne, még nagyon
sok verseny és fellépés áll elõtte és egyszer azzal foglalkozhat majd, amit igazán szeret: énekesnõ lehet.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

PUSKÁS PETI: BELÕLED TUTI ÉNEKESNÕ LESZ
Életke elsõ komolyabb megmérettetése a Like tehetségkutató volt, majd Mátészalkán indult egy könnyûzenei énekversenyen, ahol felfigyeltek rá és innen indult az X-Fakto-

– A mentorok kérdezgettek a húgomról, Csendikérõl
is, hogy mit szólt ahhoz, hogy el kellett kísérnie engem
Pestre. Én elmeséltem, hogy azt mondta, ha még egyszer ennyit kell várni arra, hogy sorra kerüljek, akkor

többet nem jön. Puskás Peti erre annyit reagált, hogy
van egy rossz híre a húgom számára: nagyon sokat kell
még várnia, mert belõlem tuti énekesnõ lesz. Ez annyira jólesett!

ÉJJELI KONCERTTEL ÜNNEPEL A 30 ÉVES PRO MUSICA
nyeken edzõdött énekesek nem akarták feladni, új csodákért indultak.

SIKERLISTA ÁLL MÖGÖTTÜK
Felsorolni is lehetetlen az eltelt 30 év sikerlistáját,
amellyel a nemzetközi zenei életben kiemelt rangot vívott ki Magyarország számára a Pro Musica Leánykar. A
kórusmuzsika Európa Nagydíja, Bartók-Pásztory-díj, Magyar Örökség Díj, BBC Ezüst Rózsa serleg, nemzetközi
kórusversenyek aranyérmei, kórusolimpiai gyõzelem...

JUBILEUMI HANGVERSENY

Nagy ünnep elõtt áll a Nyíregyházi Cantemus Kórus. A
család másodszülött gyermeke, a Pro Musica Leánykar
betöltötte harmincadik életévét.
Már a kórus születése is szép, felemelõ volt. 1986-ban
a Debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen a
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váratlanul, hirtelen alakult kórus rögtön megnyerte a versenyt és annak Nagydíját is. A váratlan születés valójában
mégis hosszú évek munkájának gyümölcse volt.
A Cantemus Gyermekkórusban töltött felejthetetlen évek
törvényszerûen vezettek a Pro Musica Leánykar megalakulásához. A sok-sok év alatt sikereken és közös élmé-

A jubileumi hangverseny különlegesnek ígérkezik. Szokatlan idõpontban, 2016. október 29-én, szombaton 22.00
órától, szinte éjszakai idõben a Nyíregyházi Római Katolikus Társszékesegyházban tartják. A szervezõk ezzel a
rendhagyó idõponttal is szeretnék jelezni, nem mindennapi hangverseny készülõdik. A Pro Musica Leánykar
mostani énekesei mellé csatlakoznak a kórus régi tagjai
is, hogy együtt a közönséggel ünnepelhessék ezt a szép
évfordulót. A hangverseny mottóját Kocsár Miklós, Fodor
András költeményére komponált gyönyörû mûvébõl kölcsönözték: „Éjfélre jár... csak az út sejti hova megyünk”.
Jegyek elõvételben a Nyíregyházi Cantemus Kórus jegyirodájában kaphatók.
2016. OKTÓBER 21.

HIRDETÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

pályázatot hirdet

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

magánszemélyek részére
az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója tiszteletére
„Az általam átélt ’56 valós története” címen.
A pályázat célja: az 1956-os eseményeket bemutató valós, személyes visszaemlékezések összegyûjtése. Fontos minden emlék felkutatása, megõrzése, látszólag jelentéktelen vagy röpke emlékeké is, hiszen ezek mind fontos dokumentumok és ezeken
keresztül lehet megismerni ’56 valós történéseit.
Pályázatot nyújthat be az 1956-os eseményeket személyesen átélõ magánszemély.
Pályázni 2–5 oldal terjedelmû, géppel írt (A/4-es lap, 1,5 sortáv, Times New Roman
12-es betûnagyság), nyomtatásban meg nem jelent visszaemlékezéssel lehet.
Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak tartalmi és alaki
szempontból is megfelelõ dolgozatokat fogadunk el! Kérjük a pályamunkán feltüntetni a pályázó nevét és elérhetõségét (levelezési cím, e-mail, telefon).
A pályamûveket 3 fõbõl álló zsûri bírálja el. A zsûri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetõséggel élni nem lehet.
A határidõ után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelõ pályázatokat nem áll
módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követõen hiánypótlásra nincs lehetõség.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
november 4. 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.

A pályázó a mellékelt nyilatkozaton hozzájárul, hogy a pályázat kiírója rendezvényeken és online felületen a szerzõi jog érvényesítése nélkül felhasználhassa az alkotásokat. A pályázó felelõssége, hogy alkotása nem sért szerzõi, erkölcsi és személyiségi jogokat. A pályázó kijelenti, hogy az alkotást saját maga készítette. Ellenkezõ
esetben a szervezõ nem vállal felelõsséget az ebbõl eredõ jogvitákban.
A pályamûveket 2016. december 15-éig nyomtatott formában postai úton kérjük
eljuttatni a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.) számára.



Nyilatkozat:
Hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az általam készített és beküldött alkotásaimat a nevem feltüntetésével – szerzõi jogdíj
fizetése nélkül – a sajtóban publikálják, valamint nyomtatott és elektronikus formában rendezvényeken megjelentessék és bemutassák.
Dátum: .....................................................


2016. OKTÓBER 21.

...................................................
a pályázó aláírása
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1956–2016

1956–2016

: EREDETI FELVÉTELEKKEL, SZEMTANÚKKAL, SZAKÉRTÕKKEL ’56-RÓL, VASÁRNAP
Közel hatórás exkluzív összeállítással tiszteleg a Nyíregyházi Televízió a hõsök emléke elõtt az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. Köztük olyan
interjúkkal, riportokkal, amik egyben még soha nem voltak láthatóak, s melyek jelentõs részét Szitha Miklósnak,
a Nyíri Amatõr Filmklub egykori vezetõjének, filmesének
köszönhetünk. Miközben a vasárnapi programot felvezetjük, rá és életmûvére is emlékezünk.
Szitha Miklós a NYÍRI AFK (Amatõr Film Klub) 1968-as
létrejöttét követõ évben már aktív tagja volt a kis csoportnak. Ekkor normál 8 mm-es fekete-fehér filmnyersanyagra
forgattak, elsõsorban a Szovjetunióból bekerült kamerákkal, majd ezt követõen a szuper 8 mm-es rendszerû, és már
színes filmekre készítették felvételeiket. Családi, úti és néprajzi filmeket készítettek, számos országos díjat szereztek.
A klub legendás vezetõje akkor L. Nagy László volt, majd
halála után Miklós vette át a csoport vezetését.

FILMTECHNIKA UTÁN VIDEOTECHNIKA
A ’80-as évek közepétõl tért hódított a videokamera
és a videotechnika. Otthonuk az alakulást követõen a
régi és az új megyei mûvelõdési központ lett. Rendszeresen megszervezték a filmes nyári táborok mellett a
Csengeri Megyei Film- és Videószemléket, területi és
országos versenyeket is, melyekre rendszerint sok alkotással neveztek. Miló Mihály (HSC), a Nyíregyházi Televízió vezetõ operatõre – aki jó kapcsolatuknak köszönhetõen annak idején elkészítette a 30 éves a Nyíri AFK
filmet – több mint tíz évig volt zsûritag ezeken a versenyeken, ahol az alkotások vetítése után éjszakába nyúló konzultációk alakultak ki. Miklós sokszor élesen bírálta az úgymond „profi” filmeseket, hangsúlyozva, hogy
az amatõr filmes sokkal érzékenyebb a társadalom jelenségeire, ugyanakkor igényelte és elfogadta a kritikai
hangot, mert értette, hogy ez viszi elõre a szakmai fejlõdésben a filmkészítõket.

HELYTÖRTÉNETI INTERJÚSOROZAT
Miló Mihály is készített ’56 kapcsán egy városunkról
szóló pályázati dokumentumfilmet, tíz éve az 50. évfordulóra. Így emlékszik erre az idõszakra: – Amikor elakadtam valahol, Miklóshoz fordultam segítségért, aki – mint
kiderült – már elõrehaladott állapotban volt egy háromrészes, több mint háromórás anyaggal, mely nemcsak a forradalmi eseményekkel foglalkozott, hanem az azt követõ
megtorlás idõszakát is igyekezett feltárni. Már az anyag

szerkesztése folyt, amikor egy baleset következtében elhunyt. A készítõ kollégák, társak fogtak össze és fejezték
be ezt a történelmi és helytörténeti szempontból is jelentõs interjúsorozatot „1956 – Nyíregyháziak a Forradalomban” címmel – mondta. Ezt láthatják most, a külön részletezett mûsorelemek mellett vasárnap – tíz évvel a szándék
megszületése után.
A sorozat három, közel egyórás részbõl áll, s a következõkrõl szól:
1. rész: Demeter János, Megyei Forradalmi Tanács, vezetõségi tag
2. rész: Bán István, aki Debrecenben a Teológián végzett, vizsgái közben tért haza Nyíregyházára és lett részese a forradalmi eseményekben – híres rádióbeszéde
3. rész:
Tárnok Ferenc és Tárnok Tamás, akik a rádióközeli harcokban estek el
Hegedûs István, válogatott öttusázó, feltehetõen orvlövészek áldozata lett
Tálas Miklós, aki ipari tanulóként részt vett a lovas szobor
ledöntésében, ezt követõen sebesült meg a Kossuth téren
Hetey László színmûvész, aki akkor kossuthos diákként
vett részt a forradalom eseményein
Rácz István leánya emlékszik édesapjára, aki a Kossuth
gimnázium tanára és a Városi Munkástanács elnöke volt
Dankó László, aki a Megyei Forradalmi Tanács Intézõ
Bizottságának tagja volt
Joób Olivér, aki akkor a Kossuth gimnázium tanulója volt
Nagy Károly pedagógus, aki Komádiban volt a forradalmi bizottmány tagja
Szitha Miklós alkotótársai voltak: Török Mihály, Bártfai
Péter operatõrök és Csordás László vágó, akik a Nyíregyházi Városi Televízió munkatársaként is dolgoztak. Joób
Olivér segítette Miklós halála után a sorozat befejezését.

AZ OROSZOK „MÉG” A SPÁJZBAN VANNAK...
Rendhagyó kiállítással tiszteleg az 1956-os forradalom 60. évfordulója elõtt a Jósa András Múzeum. Az oroszok „még” a spájzban vannak címû idõszaki tárlat nemcsak az októberi-novemberi eseményeket dolgozza fel, hanem utal az elõzményekre
és a következményekre is.

12.45 (és 21.45) Pro Musica Leánykar: népdalok, Bartók és Kodály kórusmûvek, Bartók Béla születésének
135. évfordulóján, a Filharmónia Magyarország Ifjúsági Koncertsorozata részeként. Vezényel: Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagy.
(Szerzõ: Tarczy Gyula fõszerkesztõ)

lyiséget is. Szimbolikusan egy spájz és egy börtöncella fogadja a látogatókat azért, hogy ha csak egy kis idõre is, de
átérezzék az akkor élt emberek helyzetét, megismerjék a kommunista diktatúra eszközeit. Az év végéig megtekinthetõ idõszaki kiállítást az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójára létrehozott emlékbizottság is támogatja.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Látványos, interaktív tárlat foglalkozik a Jósa András
Múzeumban a forradalmat kiváltó eseményekkel, a nép
haragjához vezetõ úttal, és azokkal a történésekkel, amelyek 1956 õszén kavarták fel az emberek életét Magyarországon. Így részleteket tudhatnak meg a látogatók a
második világháború utáni helyzetrõl, az államosításról, a Rákosi-korszakról. Mohácsi Endre, a Jósa András
Múzeum történésze elmondta, a kiállítás legfontosabb
célja, hogy emberközelbe hozza a kommunista diktatúra korszakát a ma élõk számára és életszerûvé tegye
az idõszakot. A kiállítás fókuszában az 1956-os események nyíregyházi történései állnak.

RÉMSÉGES KOMMUNIZMUS
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a
keddi megnyitón kifejtette, bár a forradalom Budapestrõl indult ki, de több vidéki városban voltak események. Ezért kifejezetten fontos az, hogy mindenki saját települése szemszögébõl is megismerkedjen az
1956-os történésekkel.
A kiállítás a forradalmat követõ idõszakkal is foglalkozik, egészen az 1963-as amnesztia meghirdetéséig. A
kiállítóteremben a szervezõk kialakítottak két kisebb he-

FORGALOMKORLÁTOZÁS
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld Irodaház
(Hõsök tere 9.) elõtti terület október 22-én 19 órától
elõreláthatólag október 23-án 14 óráig az ünnepi megemlékezések miatt a forgalom elõl el lesz zárva. Szíves
megértésüket és türelmüket kérjük. A szervezõk.

PERCRÕL PERCRE A TÉVÉBEN, ’56-RÓL
A Nyíregyházi Televízió pontos vasárnapi mûsorfolyama a következõképpen alakul. Reggel 8 (és ismétlésben azok kedvéért is, akik például részt vesznek a délelõtti megemlékezésen) és délután 17 órától ugyanazt
a többórás összeállítást láthatják, az alábbi idõrenddel:
8.00 (és 17.00) Interjúsorozat 1. rész
9.00 (és 18.00) Interjúsorozat 2. rész
10.00 (és 19.00) Interjúsorozat 3. rész
11.15 (és 20.15) Híregyháza különkiadás: szakértõvel
és szemtanúval
11.45 (és 20.45) Miló Mihály: 56 perc a nyíregyházi
forradalomról – dokumentumfilm

ÜNNEPI PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYEKBEN
MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR
2016. október 25. 10.00 óra
„...csak a holtak igazára hallgass”. 1956 emléke a magyar lírában
Elõadó: Karádi Zsolt fõiskolai tanár, irodalomtörténész.
Az elõadó az 1956-os forradalomról és szabadságharcról írt legfontosabb verseket mutatja be, illetve azt, hogy
a kommunista uralom alatt hogyan írtak a költõk a sorok
között 1956 tabujáról.
2016. október 26. 16.00 óra
Kubus 56 – Képzõmûvészeti kiállítás
A nyíregyházi Hadron Mûvészeti Egyesület „Kubus”
címû kiállítása az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére. A kubus, azaz kocka erõteljes utalás a szabadságharc egyik szimbólumára, az utcakövekre, melyet barikádként és fegyver helyett használtak a hõsökké
vált felkelõk. A kockakövek a ritmus, az eltaposás és
kiemelkedés, a lendület és erõszak különbözõ aspektusát prezentálják a mûalkotásokon keresztül.
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2016. november 7. 11.00 óra
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezete
Nyíregyházán
Ilyés Gábor, nyíregyházi helytörténész-pedagógus elõadása. Három nappal a budapesti eseményeket követõen,
1956. október 26-án, Nyíregyházán is forradalmi megmozdulások kezdõdtek. Az elõadás – rövid országos áttekintés
után – bemutatja a forradalmi napok legfontosabb nyíregyházi eseményeit és szereplõit.

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM
2016. október 23.
„Kossuth címert akarunk!”
8.00 óra Múzeumnyitás
12.00–16.30 óra Családi programok
– Az oroszok „még” a spájzban vannak – interaktív idõszaki kiállítás
– „Ruszkik haza!” – archív fotók és filmrészletek (Jósa
terem)

– „A haza javára, a magad hasznára” gyûjtsd a Békekölcsön kötvényt! – interaktív családi játékok
13.00 óra Korabeli fegyverbemutató
16.30 óra Küldj egy égi üzenetet a Te ’56-os hõsödnek! – piros-fehér-zöld, héliummal töltött lufikba tett üzeneteket küldenek ’56 hõseinek. A „ Tervek” szerint a Békekötvényeket 2016. október 25-én sorsolják ki, a szerencsés kötvénytulajdonosok „hozammal növelt” értékes könyvcsomagot és családi belépõt nyernek.
2016. október 27.
Forradalmi vetélkedõ
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára háromfordulós történelmi vetélkedõt hirdetett a Jósa
András Múzeum. Két korosztályban folyt a versengés a
múzeum honlapjára feltöltött kérdéssorok megoldása kapcsán. A két írásbeli forduló után október 27-én jön a szóbeli döntõ a múzeum II. emeleti nagytermében. A döntõ
kérdései a múzeumban az október 18-án megnyílt 1956os kiállítással kapcsolatban készülnek, és a magyar történelem 1945 és 1963 közötti idõszakára vonatkoznak.

2016. OKTÓBER 21.

2016. OKTÓBER 21.

9

KULTÚRA

GENERÁCIÓS TALÁLKOZÁS: OVIS IDÕSKÖSZÖNTÉS

KRÚDY NAP
Krúdy Gyula születésének 138. évfordulójáról emlékeztek meg múlt hét pénteken Nyíregyházán. Egész
napos rendezvénysorozat fogadta az irodalomkedvelõ
emlékezõket. Megkoszorúzták az író szülõházát, valamint Bessenyei téri szobrát, de egy emlékkiállítást
is nyitottak tiszteletére a múzeumban. Délután pedig omnibuszos városnézés idézte fel Krúdy korát.
Hatodik éve, hogy Nyíregyházán minden évben
megemlékeznek a város híres szülöttérõl, Krúdy Gyuláról. A posztumusz díszpolgári címmel is rendelkezõ
író 1878. október 21-én látta meg a napvilágot Nyíregyházán, a Szent István utcán. Az ünnepi megemlékezés koszorúzással, szülõházánál kezdõdött, majd
az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai ad-

Október 1-je az Idõsek Világnapja, de az egész hónap
alkalmat ad arra, hogy kifejezzük az idõsebb generáció
iránti megbecsülésünket. Ennek szép példája volt a keddi, jósavárosi délután, amikor a mûvelõdési házban ovisok is köszöntötték a szépkorúakat.
Az áprilisban életre hívott Gyermekekért, Fiatalokért és
Családokért Egyesület ezen a településrészen mûködik,
és az érdeklõdõknek sokszínû szabadidõs, rekreációs programot kínál. Az egyesület alapítója, Nagy Szabina szervezésében ezúttal a Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület tagjait köszöntötték színvonalas rendezvénnyel, melynek célja az idõs és fiatal generáció összehozása volt.

TÁRGYAKKAL A MÚLTBA
Mint a szervezõ megfogalmazta: azért e gondolat köré
szervezõdött a délután, mert régen, a ma már idõsebb
emberek szívesen gyûjtötték a könyveket, az éppen aktuális pénzérméket, a kitûzõket, a szalvétákat, képeslapokat, és még sorolhatnánk számtalan kedves tárgyat. Megõrizték, félretették, mert valamiért fontos volt számukra –
jelent nekik valamit. Nagyszüleink szekrényeibõl, fiókja-

iból mindig elõkerül valami régiség, valami érdekesség,
melyrõl mesélni lehet, melyrõl múltat lehet idézni. Amelyrõl, ha mesélnek, megváltozik a mesélõ arca, és ha nem is
mondanak mellé semmit, akkor is tudjuk, hogy kötõdnek
hozzá, sokat jelent számukra. Az idõsek a rendezvényre
elhozták, amit évek, akár évtizedek óta gyûjtenek, megõriznek, ezeket meg lehetett tekinteni, tulajdonosával el
lehetett róla beszélgetni. Ezzel õk is kicsit emlékeztek, mosolyogtak.

KIS MÉHECSKÉK ZÜMMÖGTEK
A rendezvényt – melyen részt vett dr. Horváthné dr. Veisz
Katalin önkormányzati képviselõ is – két fiatal verse, az
Eszterlánc Északi Óvoda Tas utcai székhelyintézmény Méhecske csoportjának mûsora, az Eötvös Gyakorló Garabonciás citerásai, a Szabolcs Diáksport Egyesület táncbemutatója, valamint a Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület táncbemutatója színesítette. Az összefogásra is jó példa volt az
esemény, hiszen a szervezésben az Egymásért-Családok
Egyesülete, a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület is segített, s még helyi szponzorok, kereskedõk is támogatták a meghitt délután ügyét.

ÁTADJÁK A MEGYEI PRIMA DÍJAKAT

tak ünnepi mûsort egykori iskolájánál. Ezt követõen
„A Nyírség álmodója” címmel Krúdy-emlékszoba nyílt
a Jósa András Múzeumban. Itt Rák Zoltán, a Móricz
Zsigmond Színház mûvésze idézte Krúdy sorait. A
megemlékezés a Bessenyei téren, Krúdy Gyula 2003ban avatott szobránál folytatódott. Ott a névadó gimnázium diákjai „Szindbád nyomában” címmel adtak
mûsort. A megemlékezések mellett kiállítások, irodalmi felolvasások és elõadások, valamint beszélgetésekkel egybekötött filmvetítés várta az érdeklõdõket.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

KÓTA-DÍJAT KAPOTT
JUHÁSZ ERIKA
Tanár kategóriában KÓTA-díjra találta érdemesnek a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA elnöksége)
Juhász Erikát, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének
mûvésztanárát. Az elismerést a zenei világnap tiszteletére
rendezett hangverseny keretében adták át Budapesten.
Juhász Erikának a magyar népzenei kultúra területén végzett kimagasló munkájáért odaítélt díj indoklásában kiemelték, hogy rendszeresen részt vesz zsûritagként a KÓTA

Idén már 11. alkalommal adják át Szabolcs-SzatmárBereg megyében a Prima Díjat. A VOSZ megyei szervezete fontosnak tartja, hogy az országos Prima Primissima
Díj mellett a megyebeli, kiemelkedõ tevékenységet végzõ személyek munkáját is elismerjék. Prima Díjban hárman részesülnek, emellett különdíjat is átadnak.
Az országos Prima Primissima Díjhoz kötõdve SzabolcsSzatmár-Bereg megyében 2006 óta díjazzák az irodalom,
a tudomány, a kultúra, az építészet és a sport területén kiemelkedõ tevékenységet végzõ személyeket. A VOSZ megyei szervezete összeállította idei jelöltlistáját, a 10 jelölt
közül hárman vehetnek át megyei Prima Díjat. Czomba
Csaba, a VOSZ megyei elnöke elmondta, a kiválasztás nehéz folyamat, mert hála Istennek nagyon sok kiváló ember
él itt, a megyében is, akik a saját szakterületükön alkotnak
hosszú évtizedek óta. A jelölés több körben történik, majd
végül 10 személy marad, akik esélyesek a díjra.
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2016 JELÖLTJEI
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Prima Díj jelöltje
ebben az évben Magyar Irodalom kategóriában Csabai
László író, Magyar Színház- és Filmmûvészet kategóriában Illyés Ákos színmûvész, Magyar Képzõmûvészet kategóriában Botrágyi Károly grafikus, Magyar Tudomány
kategóriában N. Szabó József professzor, Magyar Oktatás
és Köznevelés kategóriában dr. Jeneiné Makrai Erika pedagógus, Magyar Építészet és Építõmûvészet kategóriában Veres István építész, Magyar Sajtó kategóriában Zsoldos Barnabás újságíró, Magyar Népmûvészet és Közmûvelõdés kategóriában Makrai Zsuzsa tûzzománcmûvész,
Magyar Zenemûvészet kategóriában Kazár Pál zenei vezetõ, Magyar Sport kategóriában pedig Rácz Sándor kézilabdaedzõ. A három Prima Díj mellett egy különdíjat is
átadnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Prima Díj átadó ünnepségét november 11-én tartják meg a megyeháza
dísztermében.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

által szervezett országos minõsítõkön, meghívott elõadóként és zsûritagként több ízben vett részt a Vass Lajos szövetség rendezvényein, regionális és országos népzenei
versenyeken, munkássága meghatározó a hazai felsõfokú
népdaloktatásban. A 2004-ben alapított KÓTA-díjat a
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége évente ítéli oda
és adja át 12 kategóriában karnagyoknak, kórusoknak,
kórusénekeseknek, zeneíróknak, tanároknak, népzenészeknek, nemzetiségi együtteseknek, mecénásoknak, zeneszerzõknek, valamint posztumusz kategóriában.
2016. OKTÓBER 21.

HIRDETÉS

A Patrónus Egyesület 1995 nyarán kezdte meg a
fogyatékkal élõ fiatalok és családjainak segítését. 1997ben a családok kezdeményezésére létrehozta a Szent
József Védõotthont, amely a fogyatékkal élõ fiatalok
nappali ellátását biztosította. 1999-ben pályázati támogatásból vásárolta meg azt az épületet, amelyben
az átalakítások után új intézménye: a 8 fõs fogyatékos
személyek lakóotthona kezdte meg mûködését. A védõotthont 2004-tõl az Együtt Veled Alapítvány mûködteti. 2005-ben nyertes pályázati programmal az
egyesület megteremtette az intézményen belüli szociális foglalkoztatást elsõként a megyében. 2015. évtõl az egyesület akkreditált foglalkoztatóként és védett mûhelyként 10 fõ megváltozott munkaképességû
munkavállalót foglalkoztat gyertyaöntõ mûhelyében.

2016. OKTÓBER 21.
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SZÍNHÁZ

PEPE ÉS KAPA FOLYTATJA A KURZUST
Mucsi Zoltán, Scherer Péter és Thuróczy Szabolcs elõadásában A fajok eredete címû darabot tekinthetik meg
a nézõk a Móricz Zsigmond Színház Krúdy Kamarájában
szombaton 19 órától bérletsorozatban.
Kevés eredetibb, humorosabb elõadást láttam, mint az
elõzõ évadban ugyanitt, ugyanígy játszott Nézõmûvészeti Fõiskolát, amit Pepe és Kapa, azaz a Mucsi Zoltán és
Scherer Péter, valamint Katona László adtak elõ. Akkor
mi, nézõk, jelképesen ugyan, de megkaptuk a kurzus elvégzését tanúsító oklevelet, amellyel igazolhatjuk, alkalmasak vagyunk a színházban ránk váró fokozott fizikai és
pszichikai terhek elviselésére. A képzésünk az idén is folytatódik, az alapoktól, A fajok eredetétõl indulva. (Szegény
Darwin!) Márpedig a kurzus fölöttébb szórakoztató, amit
bizonyít, hogy fél tucat éve szakadatlan szorgalommal
látogatják az elõadásokat a (gyakran nem) hallgató nézõk. Arról faggattam elõször a pályáját Nyíregyházán kezdõ Thuróczy Szabolcsot, hogyan került ebbe az „aranycsapatba”.

A 100. ELÕADÁST NÁLUNK ÜNNEPLIK
– Korábban egy-két filmben már találkoztunk, de akkor
még nem alakult ki barátság köztünk. 2010-ben kértek
fel, hogy szerepeljek velük ebben az elõadásban. Tasnádi
István íróval közösen hoztuk létre a szöveget. Sokat
ötleteltünk, s megtartottuk, ami tetszett, de a mai napig
elõfordul, hogy improvizálunk, ami frissen tartja az elõadást. A két-három hónapos próbaidõszak csodálatos volt.
Szlovákiában, Erdélyben, Magyarország különbözõ vidékein játszottuk különbözõ körülmények között élõ embereknek, s mindenütt nagyon szerették. Ezt bizonyítja, hogy
most, éppen Nyíregyházán ünnepeljük a 100. elõadást.
Azért nemcsak pusztán komédiázásról szól, drámai szövegek is találhatók benne, amik ugyancsak nagyon fonto-

sak. A kiindulópontunk, hogy hajdan ugyanazok a problémái voltak az embereknek, mint ma a hajléktalanoknak: enni, inni szeretnének, ami nem mindig jön össze
nekik. Mindhárman utcára került embereket játszunk, akik
régen jobb életet képzeltek maguknak, esetleg jó körülmények között éltek, csak megcsúsztak valamin, például
az alkoholon...

OSCAR-DÍJRA NEVEZTÉK
Nem elõször adják elõ Nyíregyházán A fajok eredetét. A 2011-es VIDOR Fesztiválon a legjobb kamaraszínházi elõadásnak járó Dottore-díjat kapták. A Dömötör Tamás rendezte produkciónak az utóbbi években Budapesten a Szkéné Színház ad otthont. Nem egyszerû megoldani az egyeztetéseket, mert a triász valamennyi tagja nagyon elfoglalt. Szabolcs Pintér Béla és
Társulatának hét elõadásában is játszik, emellett, mivel

RÁK ZOLTÁN BUDAPESTEN RENDEZ

CSOMOR CSILLÁT IS RENDEZI
Zoltán a megyénkben lévõ Kékcse társulatát kapta meg
a nyertesek közül. Ápolónõtõl vasutasig, mérnökig többen szerepeltek rendezése mellett. A Déryné hadmûveletet adták elõ.
A Nemzeti Színházban is felléptek a produkciójukkal,
amit a 24 település képviselõi is láttak. Annyira sikeres
volt a szereplésük, hogy meghívást kaptak az Õrségben
lévõ viszáki Pajtaszínházi Fesztiválra, amelynek Szarvas
József, a Nemzeti Színház mûvésze a házigazdája.
Kaszás Attilával kezdték el ezt a programot, aki azonban sajnos tragikusan korán elhunyt. A kékcseiek elõadta
darab olyannyira elnyerte a tetszését a Gózon Gyula Színház igazgatójának, Szabó Ágnesnek, hogy felkérte a nyíregyházi színészt, az õ teátrumában is állítsa színpadra,
ráadásul a teljes anyagot.
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ÜZENET A JÖVÕNEK
Október 17-én volt pontosan 35 éves a Móricz Zsigmond Színház Önálló Társulata! Ebbõl az alkalomból
egy idõkapszulával szeretne üzenni a teátrum a jövõ
társulatának, amit majd csak az 50. születésnapon, tehát 2031-ben nyitnak fel.
– Nagyon izgalmas lenne, ha most is elolvashatnánk
a 15 évvel ezelõtti gondolatokat, ezért jutott eszünkbe,
hogy a jövõ generációnak megpróbáljuk megadni ezt
az élményt. A kapszulát a VIDOR Ligetben ássuk majd
el az évad végén. Addig várjuk az üzeneteket – mondta
Kirják Róbert, a teátrum ügyvezetõ igazgatója.
A nézõk is hagyhatnak nyomot a jövõnek. Az érvényes bérlettel vagy az erre az évadra szóló jeggyel rendelkezõk a Szervezõ- és Jegyirodában hagyhatnak egy
rövid levelet lezárt borítékban.

A Móricz Zsigmond Színház mûvészének rendezése
mellett a napokban elkezdõdtek a Déryné hadmûvelet,
avagy a tészta nem étel, a sör nem ital, és a medve nem
játék! címû elõadás próbái Budapesten, a Gózon Gyula
Színházban.
– Hét éve készítettük ezt a darabot Nyíregyházán Olt
Tamás rendezése mellett – nyilatkozta lapunknak Rák Zoltán. – Pregitzer Fruzsina hozta létre a játszó csapatot. Székely mendemondákból, hangfelvételekbõl, otthoni történetekbõl állítottuk össze a szöveget. Valós helyzeteket,
köztük utcai megtörtént eseteket dolgoztunk fel. Nagyon
szerettük. A cím arra utal, hogy olyan helyekre vittük el,
ahol nem járt korábban színház, akárcsak Déryné korában. Székelyföldtõl Ukrajnáig sok helyen szerepeltünk
vele. Olyan nagy volt a sikere, hogy hat éven át, fõként
nyaranta játszottuk. Tavaly indult egy teátrumi program,
aminek a neve Pajtaszínház. Ebben hat megye indult, azokon belül 24 település, ahol korábban már volt amatõr
színtársulat, de megszûnt. Ezeket kívánták feléleszteni a
program segítségével.

Magyarország Till Attila Tiszta szívvel címû opusát nevezte az Oscar-díjra a külföldi filmek kategóriájában,
ezért elkezdõdtek a vetítések a világ különbözõ pontjain. Egyik fõszereplõként Szabolcs Londonba kísérhette
el nemrég az alkotást, a stáb egy másik tagja a napokban Chicagóban vett részt a bemutatón, Tilla pedig most
éppen Haifában, Izraelben van. Nagyon örültek, hogy
kedvezõ volt a fogadtatása: mûködik a film humora,
ráadásul a mozgássérülteket középpontba állító alkotás olyan egyetemes problémákkal foglalkozik, amik a
glóbusz bármely pontján átélhetõk. Tisztában vannak
azzal, hogy nagyon sok ország nominálja a favoritját,
és a siker sok mindentõl függ. Megtisztelõnek tartják,
hogy az idén hazánkban az õ produkciójukra esett a
választás. Ha csak az a hozadéka, hogy a világ számos
pontján megnézik, már azt is nagyszerû eredménynek
tekintik. A többi néhány hónap múlva kiderül.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Kékcsén 40 perces volt a játszott mû, a városunkban
egyórás, amihez írt ifjú mûvészünk még legalább egy félórás szöveget. Olyan színészekkel dolgozik együtt Budapesten, mint Csomor Csilla, a Barátok közt címû sorozat
egyik fõszereplõje. A premier november 25-én lesz.
– Az Örs vezér terétõl 10 percre, Rákosligeten van ez a
pici színház – tudtuk meg. – Több mint 17 éve mûködik itt
teátrum, fõleg befogadnak elõadásokat, de azért néhány
színészük is van.
Az itt élõk igénylik, hogy helyben láthassanak jó elõadásokat. Ingázni fogok most egy ideig, hiszen a nemrég
bemutatott Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû
elõadásban Manuelt játszom, ugyanakkor felújítottuk az
Idõsutazást, s ugyanez a sors vár a Bál a Savoyban-ra és a
Túl zajos magányra is, amit a budapesti Nemzeti Színház
közönsége is láthat majd novemberben. Ezt követõen indulnak el Puskás Tivadar rendezésében a Függönyt fel!
címû darab próbái. A terveim között szerepel, hogy márciusban bemutathassam Arany János-estemet a MÛvész
Stúdióban.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
2016. OKTÓBER 21.

AKTUÁLIS

ÉLEN JÁR A MEGYE A HATÁRVADÁSZ-TOBORZÁSBAN

A Kenyér Világnapja alkalmából hat megyebeli pékség
összefogásával több mázsa kenyeret, kiflit, zsemlét és
süteményt osztottak szét a Magyar Vöröskereszt munkatársai Nyíregyháza belvárosában hétfõn.

Több mint kétszázan jelentkeztek a rendõrség határvadász-képzésére Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
ezzel országos viszonylatban is elsõ a megyei rendõrfõkapitányság. Mint arról már beszámoltunk, a kormány
háromezerrel növeli a rendõrség létszámát a határõrizet
megerõsítése érdekében – ezt még augusztusban jelentette be Tuzson Bence, kormányzati kommunikációs államtitkár Budapesten.
A kormány a lépést azzal indokolta, hogy az illegális bevándorlás és a déli határra nehezedõ migrációs nyomás tartós lesz. A rendõrség az utóbbi idõszakban a megye számos pontján tartott toborzást, és az eddigi tapasztalat azt
mutatja, hogy a biztos állás és a fizetés vonzó a munkavállalók körében. Usztics Attila rendõr õrnagy szerkesztõségünknek elmondta: 18 és 55 év közötti hölgyek és férfiak
jelentkezését várják, akik bármely kapitányságon jelentkezhetnek, de a könnyebb elérés érdekében például facebook
profilt is nyitottak, hogy megszólíthassák a fiatalokat.

A KENYÉR VILÁGNAPJA
A svájci székhelyû Pékek Világszövetsége 2001-ben
döntött úgy, legyen egy nap az évben, amikor az egyik
legfontosabb élelmezési cikkre hívják fel az emberek figyelmét. Ehhez az akcióhoz csatlakoztak a magyar pékek
is. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke elmondta, szeretnék bemutatni az embereknek, hogy milyen nehéz munkával állítják elõ a pékek éjszakánként a termékeket. Hozzátette, ezek az életnek fontos részei, s ezért
adományozó jelleggel szervezték a rendezvényt is.

kat várják, akiket vonz a testülethez való tartozás, a haza
fegyveres védelme, hiszen ehhez a szakmához elhivatottság is kell.

CSÁBÍTÓ ÉLETPÁLYA

FONTOS A HIVATÁSTUDAT
Az õrnagy tájékoztatása szerint az alapfeltétel az érettségi és a büntetlen elõélet (erkölcsi bizonyítvány), még
inkább a kifogástalan életvitel, amit ellenõriznek is elõzetesen. Emellett a szokásos egészségügyi vizsgálaton, pszichológiai szûrésen és fizikai teszten kell részt venniük a
jelentkezõknek, hiszen itt fegyveres szolgálatra, hivatásos
jogviszonyra szegõdnek. Az már ismert, hogy a középiskolások körében népszerû a rendõrök munkája, de az idõsebb korosztályoknál is, hiszen egyre többen jelentkeznek a nagy katonamúlttal rendelkezõ megyénkbõl határvadásznak: eddig több mint 200 pályázatot nyújtottak be
a leendõ egyenruhások. Mint Usztics Attila fogalmaz: azo-

Amint az alkalmassági szûrõvizsgálatokon átesnek,
Nyírbátorban képzik ki õket novembertõl – miközben már
járandóságot is kapnak. Már az elsõ két hónapban 150
ezer forint bruttó fizetés jár nekik. Ha ezt teljesítették, próbaidõs hivatásos õrmesterként folytathatják egy újabb 4
hónapos kiképzés során a tanulmányokat, amivel bruttó
220 ezer forintot visznek majd haza. A hatodik hónap után
pedig megkezdõdhet a szolgálat ellátása, járõrtársként,
mindenképpen egy tapasztaltabb, teljes szakképesítéssel
rendelkezõ rendõr mellett. A jelenlegi tervek szerint összesen 3 ezer fõs állományuk lesz és a déli határon fognak
szolgálatot teljesíteni, de nemcsak a határon, hanem akár
közterületen is bevethetõek lesznek.

A pékek szerint újra divatba jöttek a hagyományos technológiával készült termékek, azok, amelyek nem tartalmaznak tartósítószert, hanem úgy készülnek, mint régen,
a paraszti világban. A Kenyér Világnapjáról közel 30 országban emlékeztek meg, sok helyen, a nyíregyházihoz
hasonló, karitatív akciókkal.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

NEKROLÓG
A MI VERA NÉNINK
Emlékezés a 85 éves korában elhunyt dr. Figula Györgyné, Vera nénire

Vera néni a Kálvineum tanítóképzõjében érettségizett 1949-ben, majd az Állami Kiss Ferenc Tanítóképzõ Intézet diákja lett, az akkor a fõiskolán mûködõ
egyetlen dolgozóiskolai osztály hallgatójaként, hogy tanulmányait munka mellett végezhesse. 1950-ben kötöttek házasságot a kántortanítóként Petneházán
dolgozó Figula Györggyel, 1951-ben képesítõ vizsgát tett, okleveles tanító lett.
1960-ig tanított Petneházán, majd Nyíregyházára kerültek. 1962-ben lett gyakorlóiskolai tanító.
1970-ben 1. sz. Gyakorlóiskola néven új iskolát alapított a fõiskola, amely
a gyakorlatok színteréül szolgált, és
amelynek vezetésével dr. Figula
Györgynét bízták meg. Az iskola még
épült, amikor az oktatást már szervezni
kellett benne. A tanítás mindennapi
gondjai mellett, rengeteg szervezõmunkával kellett megküzdeni: az egészség
megóvása, a baleset elkerülése, a rendszeres munka, az egészséges és higiénés szokások kialakítása, a pontos órakezdés, a szünetek rendje. Mivel a gyakorlóiskolában ekkor egy osztály a Váci

2016. OKTÓBER 21.

Mihály tanyai kollégiumból került ki,
ezért különös gonddal kellett ügyelni
a beilleszkedésükre.
A gyakorlati képzés szervezésének
a gondja is Vera nénire hárult, akit az
1970-es években megalakult Gyakorlóiskolai Igazgatók Országos Szakbizottsága titkárává választottak. A szülõk szívesen íratták ebbe az intézménybe gyermekeiket, akik pedig
örültek, hogy a „csokisuliba” járhatnak. 1987-es nyugdíjaztatásakor olyan
iskolát adott át utódjának, Oroszvári
Istvánnénak, ahol magasan képzett,
több diplomával rendelkezõ, elhivatott pedagógusgárda magas színvonalon oktatott, és végezte a tanító- és tanárképzõs hallgatók gyakorlati képzését, a Bessenyei György Tanárképzõ
Fõiskola tanszékeivel példás együttmûködésben. Vera néni nyugdíjazása
után anyanyelvi szakmódszertant és
nyelvmûvelést tanított a Tanítói Tanszéken. Szeretett iskolájával, a mai Eötvös gyakorlóval soha nem szûnt meg
a kapcsolata.
Dobos Zoltánné igazgatóhelyettes
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SPORTTALÁLKOZÓ

GYÕZELEM EGERBEN

Immáron tizenhetedik alkalommal
rendezték meg a „Fogyatékkal élõk
megyei sporttalálkozóját”. Az esemény
helyszíne ezúttal is a Városi Stadion
volt, ahová Nyíregyházáról, Mátészalkáról és Nyírbátorból érkeztek sportot
szeretõ sérült gyerekek. A találkozót a
Nyíregyházi Sportcentrum és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége együttesen
szervezte és bonyolította le.

Egerben lépett pályára a bajnokság
negyedik fordulójában a Nyíregyháza
Blue Sharks. Az elsõ félidõ szorosan
alakult, de a második negyed végére
ötpontos elõnyt szerzett az Eger. A harmadik negyedben viszont nagyot játszott a Nyíregyháza és fordított, ezzel
pedig megnyerte a találkozót. A végeredmény: Eger–Nyíregyháza 71–76. A
kosárlabdacsapat szombaton a Honvédot fogadja a Continental Arénában.

OKTÓBER

VASÁRNAP
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VASÁRNAP

DOBOGÓS HELY A CÉL
Megkezdõdött a szezon a nõi röplabdacsapat számára. A Fatum Nyíregyháza
kedden a Magyar Kupában 3–0-ra gyõzött
a Budaörs ellen, vasárnap pedig már a Palotát fogadják a mieink az elsõ bajnoki fordulóban.
A felkészülés jól sikerült, a Nyíregyháza
sorban nyerte a tornákat. Ennek ellenére a
csapat vezetõedzõje azt mondja, még koránt sincs kész a csapat.
– Messze vagyunk még mind erõnlétileg, mind taktikailag a csúcsformától, de
nem is most, hanem januárban kell majd a
csúcson lennünk. Sokat dolgozunk, azt
vallom, hét közben kell megnyerni a hétvégi meccseket – mondta Horváth András
vezetõedzõ.
A célkitûzés az elsõ háromba kerülés, a
Magyar Kupában pedig szeretne négyes
döntõt játszani az együttes. Az elmúlt években jelentõsen emelkedett a bajnokság
színvonala, így nem várnak könnyû mecs-
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ULTIMÁTUM

SZEZONNYITÓ

Vereséget szenvedett Szolnokon a
Nyíregyháza Spartacus. A klub vezetése az elmúlt négy fordulóban nyújtott teljesítmény után ultimátumot
adott: ha nem nyer az együttes a következõ két bajnokin, személyi változások lesznek. A Nyíregyháza jelenleg
a hetedik a tabellán. A csapat szombaton a Puskás Akadémiát fogadja a Városi Stadionban.

Szezonnyitót tartott az NYVSC tõrvívó szakága. A sportolók, hozzátartozóik és a klub irányítói egy közös ebéddel indították a felkészülési idõszakot.
Az elmúlt év sikeres volt a vívók számára, és Makai Tamás edzõ, valamint
Szilvási István, az NYVSC vezetõje
abban bízik, a következõ hónapokban
is jó eredményeket érnek majd el a versenyzõk.

Felkészült a szezonra a csapat
csek a Nyíregyházára. A klub vezetése
ezért igyekezett megerõsíteni a keretet.
– Érdekes, mert amint az elsõ nevesebb

Boldog selfie a Budaörs legyõzése után
játékossal megállapodtunk, a többiekkel
könnyebb volt egyezségre jutni. Igyekeztünk korán összeállítani a keretet, tanulva
a tavalyi hibánkból – mondta Kósa Árpád,
a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.
Az elsõként szerzõdtetett Szombathelyi
Szandra bízik abban, hogy sikeres lesz
majd a szezon. Sok új játékos érkezett, de
gyorsan beilleszkedtek. Ezt mutatta a keddi Magyar Kupa mérkõzés, melyet könnyedén nyert a Nyíregyháza 3–0-ra.
– A várakozásnak megfelelõen gyõztünk
Budaörsön, és már várjuk a vasárnapi hazai bemutatkozást. Mindenképp gyõzni
akarunk a Continental Arénában – mondta
Szombathelyi Szandra csapatkapitány.
A bajnokságban a Palota lesz az ellenfél
a rajton. Az elsõ rangadóra sem kell sokat
várni, október 26-án a címvédõ Békéscsaba érkezik.

VÁLOGATOTTMECCSEK
A világbajnok spanyol futsalválogatott
érkezik december elején a Continental
Arénába. A tervek szerint két mérkõzést
vívnak majd a magyar csapat ellen.

SPORTPROGRAM
Október 22., szombat 13.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Puskás
Akadémia labdarúgó-mérkõzés
Október 23., vasárnap 16.00 Continental Aréna, Fatum Nyíregyháza–Palota
nõi röplabdamérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 24., hétfõ 20.00 Fatum Nyíregyháza–Palota nõi röplabdamérkõzés
közvetítése

A spanyol futsalegyüttes több alkalommal nyert Európa-bajnokságot, a VB-n pedig kétszer végeztek az élen. December 56-án õk léphetnek pályára a magyar csapat ellen a Continental Arénában két barátságos mérkõzésen. A szervezõk abban
bíznak, mindkét nap telt ház lesz a csarnokban.

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Világbajnokok érkeznek az Arénába
– A megyében nagyon szeretik a futsalt,
büszkén mondhatjuk, hogy a mai bajnok-
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A magyar mellett a lett és a norvég „B”
kézilabda-válogatott is pályára lép
ságok elõdje itt volt, hiszen több alkalommal rendeztünk teremlabdarúgó-tornákat.
Van élvonalbeli együttesünk, és a megyei
bajnokságban is egyre több gárda szerepel,
így biztos vagyok abban, hogy sok nézõ
lesz a magyar–spanyol meccsen – mondta
Dajka László szervezõ.
A Continental Arénában november elején is válogatottmérkõzéseket rendeznek. A
magyar férfi kézilabda-együttes Lettország
ellen lép pályára november 2-án, és ezen a
napon a norvég „B” csapat a magyar „B”
csapat ellen játszik, azaz egymás után két
találkozót is láthatnak a szurkolók. A jegyértékesítés rövidesen elkezdõdik.
2016. OKTÓBER 21.

PROGRAMOK

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

PROGRAMOK
FILMBARÁTOKNAK. A VIII. Országos Független Helytörténeti Dokumentumfilm Szemle idén október 21-22-én várja
a filmbarát közönséget a Városmajori Mûvelõdési Házban. A
rendezvény pénteken 16.00 órától ünnepélyes megnyitóval
kezdõdik. Információ: 42/462-400.
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: október 21-én 16.30: Helytörténeti esték V. A Görögkatolikus Püspöki Levéltár bemutatása a görögkatolikus helytörténeti sajátosságok tükrében. Elõadó: Nyirán János. 25-én 10.00:
„...csak a holtak igazára hallgass” – 1956 emléke a magyar
lírában. Karádi Zsolt elõadása. 10.00: Ringató – vedd ölbe,
ringasd, énekelj! 17.00: Bibliai szabadegyetem – Az elõreformáció Németországban. Elõadó: Kormos Erik. 26-án 16.00:
Kubus 56 – Képzõmûvészeti kiállítás. 28-án 16.30: A Mindentudás Könyvtára. A Nyíri Arborétum – a Nyírség szívében. Molnár Ibolya elõadása.
’56-OS EMLÉKÜNNEPSÉG OROSON. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és dr. Tirpák György, orosi
önkormányzati képviselõ tisztelettel meghívja az érdeklõdõket az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére megrendezett emlékünnepségre és az azt
követõ fáklyás felvonulásra, a Bíró Sándor emléktáblához,
október 21-én 17.00 órakor. Gyülekezõ: Oros, posta elõtt.
Emlékbeszédet mond: dr. Tirpák György képviselõ.
ARATÁSI HÁLAÜNNEP. „Hogyan terem hálaadást a szívem?” címmel aratási hálaünnepre és az azt megelõzõ ünnepi készülõdésre várják az érdeklõdõket október 21–23-áig a
Metodista Egyház Színház utca 6. alatti imatermébe. Igét hirdet: Gyurkó Donát, szekszárdi metodista lelkész. 21-én 18.00:
Kemény szívvel – amikor nem mélyrõl fakad a hálaadás. 22én 18.00: Eldudvásodott szívvel – elfojtott hálaadás. 23-án
10.00: Aratási hálaünnep. Készséges szívvel – túláradó hálaadás.
KÖNYVJELZÕ, TÖKFIGURA. A Csiriptanya Játéktár programjai: október 22-én 9.30–12.30: Könyvjelzõ készítése. 27én 14.15–15.15: Tökfigura készítése. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 22., szombat 17.00 Tündér Lala, Róbert
Gida bemutató bérlet, Nagyszínpad
19.00 A fajok eredete, Kamara bemutató bérlet, Krúdy
Kamara
Október 24., hétfõ 9.30 Tancika Marcika, Kis Mukk
bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Tancika Marcika, Katica bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Tündér Lala, Hókuszpók bérlet, Nagyszínpad
Október 25., kedd 10.00 Tündér Lala, Ágacska bérlet, Nagyszínpad
14.00 Tündér Lala, Árgyílus bérlet, Nagyszínpad
Október 26., szerda 10.00 Tündér Lala, Döbrögi bérlet, Nagyszínpad
14.00 Tündér Lala, Galiba bérlet, Nagyszínpad
Október 27., csütörtök 9.30 Tancika Marcika, Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Tündér Lala, Hófehérke bérlet, Nagyszínpad
11.00 Tancika Marcika, Kukori bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,
Benczúr bérlet, Nagyszínpad
Október 28., péntek 9.30 Tancika Marcika, Maci Laci
bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Tancika Marcika, Kotkoda bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,
Déryné bérlet, Nagyszínpad
19.00 Sirály, Bozóky bérlet, Krúdy Kamara
2016. OKTÓBER 21.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETI NAP. 230 évvel ezelõtt
szentelték fel az evangélikus nagytemplomot. Az évforduló
alkalmából október 22-én 10.00 órától ünnepi rendezvényt
tart az egyházközség. A konferencia témája a reformáció és a
tirpák örökség. Elõadást tartanak: dr. Hafenscher Károly, a
Reformációi Emlékbizottság miniszteri biztosa, és a Jósa András Múzeum munkatársai. Október 23-án a 10.00 órakor kezdõdõ hálaadó istentiszteleten Horváth-Hegyi Áron, sámsonházi evangélikus lelkész hirdeti Isten Igéjét. Október 23-án
18.00 órától az ünnepi zenés áhítaton nyíregyházi hangszeres mûvészeket és a gyülekezet énekkarát hallhatják a nagytemplomban az érdeklõdõk.
BORBÁNYAI SZÜRETI VIGASSÁG. Október 22-én a Borbányai Mûvelõdési Házba invitálnak mindenkit nagy szeretettel, ahol 14.00 órától „Nagymamáink Facebookja” címmel, korabeli falvédõkbõl nyílik kiállítás az intézmény elõterében. Fellépõk: Szabó Sándor nótaénekes (kísér Botos Lajos
és zenekara), Borbányai Dalárda, Rozsréti Õszi Alkony Nyugdíjas Klub, Borbányai Margaréta Tánccsoport. A bál batyus
jellegû, a muzsikát Butenko István szolgáltatja. A rendezvény
ingyenes, asztaltársaságok jelentkezését szívesen fogadják a
szervezõk. Információ: 20/350-9186.
KUKTA KUTYA ÕRSÉGBEN. A Burattinó Bábszínház elõadása: október 22-én 16.00: Kukta kutya õrségben. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
ALKOTNI JÓ! Bõrmûves, fafaragó, kosárfonó és szövõ szakkört, valamint vertcsipke-készítõ tanfolyamot indít a Népmûvészeti Egyesület Sz-Sz-B Megyei Szervezete Nyíregyházán,
a Széchenyi u. 20. sz. alatti alkotóházban. Érdeklõdni a helyszínen lehet keddi napokon 8.00–16.30 között.
SZÍVINFARKTUS ÉS CUKORBETEGSÉG. Október 24-én
14.00 órától dr. Domokos Nóra belgyógyász szakorvos tart
elõadást a Borbányai Mûvelõdési Házban „A szívinfarktus
és a cukorbetegség rizikófaktorai” címmel.
„CSONTRITKULÁS ÉS A SPORT”. Október 24-én 14.00
órakor dr. Kresák Ilona „Csontritkulás és a sport” címû orvosi elõadásával és ingyenes vércukorszint-méréssel várják a
téma iránt érdeklõdõket. Helyszín: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Toldi u. 23.). Információ: 70/335-7854.
IDÕSEK AKADÉMIÁJA 2016. Október 25-én 14.00 óra:
Amikor a lélek húrjai megszólalnak... Elõadó: Pregitzer Fruzsina színmûvésznõ. Helyszín: Római Katolikus Plébánia és
Társszékesegyház.
TÁRLAT. A Nagybányai Mûvészeti Líceum és a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium tanárainak közös tárlata nyílik
október 25-én 16.00 órakor a Nyíregyházi Városi Galériában. Köszöntõt mondanak: dr. Ulrich Attila alpolgármester,
Kovács Bertalan PhD festõmûvész, egyetemi tanár (Nagybánya), Károly Enikõ, a Mûvészeti Szakgimnázium intézményvezetõje. A kiállítást megnyitja: Madarassy György festõmûvész. Megtekinthetõ: november 25-éig.
KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. A Nyíregyházi Egyetem
Könyvtárában október 25-én 16.30-kor a Könyvtári teadélután címû programsorozat keretében dr. Baracsi Ágnes és dr.
Márton Sára, az egyetem oktatói várják a vendégeket, akik az
ifjúságügy aktuális kérdéseirõl beszélnek majd – egy kongresszus tapasztalatai alapján.
A BOLDOGSÁG KLUB következõ foglalkozása október 25én 17.00 órától várja az érdeklõdõket a Váci Mihály Kulturális Központban. Információ: 42/411-822/104-es mellék.
MODERN GNOSZTIKA. Október 25-én 17.30-tól A
csakrák címû elõadásra várják szeretettel az érdeklõdõket.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ, II. emelet. A rendezvény ingyenes.
TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia Egyesület történelmi elõadássorozatra várja az érdeklõdõket. Október 26-án 17.00: „Elhallgatott történelem” – Magyar kato-

Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. október 24., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
nák, civilek, politikai foglyok szabadon bocsátása szovjet
fogságból és a magyar bel- és külpolitika. Elõadó: dr. Stark
Tamás. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
„KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ”. Október 26-án
17.00 órától dr. Szilágyi Attila fõorvos „Kardiológiai rehabilitáció” címmel tart elõadást a Városmajori Mûvelõdési Házban mûködõ Szív Klub vendégeként. A belépés díjtalan!
TÁNCHÁZ. Október 26-án 20.00 órától Táncházba invitálják az érdeklõdõket a Városmajori Mûvelõdési Házba, ahol
a belépés díjtalan! Információ: 42/434-002.
A BELOHORSZKY CSALÁDRÓL. A Bessenyei Társaság
invitálja az érdeklõdõket október 27-ei rendezvényére a MZSK
kamaratermébe. Sonnevend Péter fõiskolai tanár, ny. könyvtárigazgató tart elõadást a Belohorszky család nyíregyházi
korszakáról. A program 16.30-kor kezdõdik.
KIÁLLÍTÁS. Nagy Lajos Imre szobrászmûvész kiállítása a
Nyíregyházi Városi Galériában október 27–november 26. között látogatható.
DALÁRDA JUBILEUMI KONCERT. A Lengyel-Magyar Dalárda megalakulásának ötödik évfordulója alkalmából születésnapi koncertet ad, melyre mindenkit szeretettel várnak.
Idõpont: október 28-án 17.00 óra. Helyszín: Vikár Sándor
Zeneiskola, Nyíregyháza, Kürt u. 5–11.
SZABADFÕISKOLAI KURZUS. A Sola Scriptura Teológiai
Fõiskola szabadfõiskolai kurzust hirdet a reformáció 500.
évfordulójára (1517–2017) készülés jegyében, 2016. október–2017. április között. Október 28-án 17.00: A Biblia ószövetségi irataiban foglalt történelem. Helyszín: Kodály Zoltán
Általános Iskola.
„NETRE FEL”. Novembertõl újra indul a „NETRE FEL” informatikai képzés szépkorúaknak, hogy magabiztosan tudják használni a laptopot és a tabletet. Helyszín: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Toldi u. 23.). Információ:
70/335-7854.
„JÉZUS ÉLETE”. A Váci Mihály Kulturális Központ és a
Hetednapi Adventista Egyház várja az érdeklõdõket a Pál
Gyula Terembe Aknay János, ef Zámbó István és Tábori Csaba kortárs kitüntetett festõmûvészek „Jézus élete” címû kiállítására, amelyhez kapcsolódóan egy rajzpályázatot is hirdettek a szervezõk. Információ: www.vacimuv.hu. A tárlat
megtekinthetõ: november 19-éig, keddtõl szombatig 9.00–
17.00 óra között.

„KICSI KOCSI, BABAKOCSI”
Gyerekkocsik és kocsivázak a Sóstói Múzeumfalu
idõszaki kiállításában
Idõszaki kiállításunkban – melyet anyák napján adtunk át – régi babakocsikat és babakocsivázakat mutatunk be a Sóstói Múzeumfalu mûhelysorában. A babakocsik mellett különbözõ polgári játékszereket és
játékeszközöket is bemutatunk, például hintalovat, építõkockát, bababútorokat, játék babakocsikat. A kiállított babakocsik és babakocsivázak nagy része a Nyíregyháza, Szent István u. 18. szám alatti polgári lakóház bontásakor, a ház padlásáról került elõ, amely
egykor Riszula László lakóháza, s egyben mûhelye is
volt. A tárgyakat Hudivók Róbert, a Nyíregyházi Városvédõ Egyesület elnökségi tagja mentette meg az
utókor számára, s tõle kerültek a gyûjteményünkbe.
A kiállításon nyolc darab változatos babakocsivázat,
egy ikerbabakocsit és számos, az 1930–40-es évekbõl származó babakocsit láthat az érdeklõdõ közönség. A tárlattal, amely október végéig látogatható, Nyíregyháza ipartörténetének bemutatásához is szeretnénk
hozzájárulni.
Bodnár Zsuzsanna, néprajzkutató
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

EGY LELKÉSZ A FORRADALOMBAN OROSON...
Bíró Sándor református lelkipásztor 1907. május 9én született a Somogy vármegyei Hetes községben.
1925-ben Dombóváron érettségizett, majd beiratkozott
a debreceni Tisza István Tudományegyetemre és a Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkészképzõ Intézetébe. 1929 szeptemberében tette le elsõ lelkészképesítõ vizsgáját, októberben pedig már Mikepércsen szolgált segédlelkészként. 1931-ben szerezte meg lelkészi
diplomáját, közben áthelyezték a tiszalöki esperesi hivatalba segédlelkésznek. Itt érte az orosi gyülekezet
meghívása, amelyet elfogadva 1932. október 27-én költözött Orosra.
Ahogy lelkészutódja, Fehér János megfogalmazta róla:
„messzirõl jött, hogy aztán orosivá legyen az orosiak
javára”. A két világháború között felpezsdítette a gyülekezet életét: vallásos estéket, színjátszást, lánykört, sporteseményeket, mûkedvelõ elõadásokat, bálokat rendezett és levezényelt egy püspöklátogatást. Befejezte a
templomfelújítást, orgonát építtetett és karbantartotta a
parókiát. Eközben maradt energiája, hogy a helyi közélet részese is legyen: a Hangya Szövetkezet és a Tejcsarnok igazgatója lett, illetve községi képviselõ-testületi taggá is választották. Iskolavizsgáló és számvizsgáló
egyházmegyei lelkészi megbízásokat is kapott.
1956 októberében az orosi forradalmi tanács elnökévé választották, ilyen minõségében igazgatta a települést. Mindent megtett, hogy késõbb büntethetõ nagyobb
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rendbontást ne lehessen a falura fogni, megszervezte a
rendet és az értékek õrzését. A szabadságharc leverése
után is tovább szolgálta gyülekezetét és Orost. Magatartásával mindvégig példát mutatott. 1985 novemberében Nyíregyházára költözött, de még több településen
helyettesített, lelkigondozást végzett és Orosra is visszajárt. 2001. október 30-án hunyt el.
Az orosiak már évek óta a posta elõtti téren kezdik a
forradalomra való megemlékezésüket. 1956-ban itt, még
a tanácsháza épülete elõtt nyilvánították ki, hogy egyetértenek a forradalmi követelésekkel. 2007 októberétõl fáklyákkal vonulnak át a Magyar utcai református lelkészházig, ahol táblát lepleztek le Bíró Sándor emlékére.
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