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NAPRÓL NAPRA

25 MILLIÓ CIVILEKNEK.
A város költségvetésében szerepel, hogy a
civil szervezetek
összesen 25 millió
forintos keretösszegre
pályázhatnak.
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EGÉSZSÉGÜGY

LÁBAMBULANCIA.
A megyében elõször
Nyíregyházán Diabéteszes Lábambulancia,
Podiátriai szakrendelés
kezdte meg mûködését
2017. február 1-jétõl.

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY LESZ CSÜTÖRTÖKÖN
A veronai buszbaleset áldozatainak emlékére szervez jótékonysági hangversenyt
Nyíregyháza önkormányzata és a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház – tájékoztatta lapunkat dr. Ulrich Attila alpolgármester. Mint mondta, a tragédia után nem
sokkal azonnal elkezdték szervezni, hogy a nyíregyháziak is kinyilváníthassák segítési
szándékukat, amelyben azonnal partnerre találtak a római katolikus egyházban az esemény befogadójaként és a Cantemus Kórusban, mint közremûködõben, akik a mûsort
adják majd. A csütörtök este 18.30-kor kezdõdõ hangverseny ingyenes, az adományokat a helyszínen elhelyezett gyûjtõládába várják, amelyet a veronai buszbaleset áldozatainak hozzátartozói számára ajánlanak fel. Az alpolgármester hangsúlyozta, kérik, hogy
a nagyobb összegû adományokat jelezzék elõre az adomany@nyiregyhaza.hu e-mail
címen, s erre biztatja azokat is, akik ugyan az eseményen nem tudnak részt venni, de
szívesen hozzájárulnának a nyíregyházi összefogáshoz forintjaikkal.

XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
2017. FEBRUÁR 10.

VÁRAT MAGÁRA A TAVASZ

Noha az elmúlt héten a hideg idõ enyhülni kezdett és olykor még a nap sugarai is elõbújtak, kedden éjszaka újra
havazott és fehér lepel borította be a várost. Hogy meddig tart még a tél, azt csak találgatni tudjuk, ugyanis a
Nyíregyházi Állatpark macijai a népi hagyománynak fittyet hányva, elõ sem bújtak barlangjukból, így jóslásuk is
elmaradt. Bízunk benne, hogy címlapfotónk egy, az utolsó téli képek közül, mert hamarosan rügybe borulnak majd
a fák és beköszönt a tavasz. S akkor már dobogó szívvel sétálhatunk a villamos melletti „lakat-erdõhöz”, a szerelmet megpecsételve... (8. oldal.)

RÉGI ÁLMOK MEGVALÓSULÁSA KEZDÕDHET IDÉN
Mint arról a múlt héten, a városi költségvetés elfogadása kapcsán írtunk, fejlesztésorientált esztendõ várható
a számok és a tervek alapján is Nyíregyházán. (Olvasói
kérdésre válaszolva: az elfogadott, részletes szöveg folyamatosan megtekinthetõ a nyiregyhaza.hu e-varoshaza
menüpontja alatt.) Néhány, már körvonalazódó beruházásról Batizi Tamás, a Polgármesteri Hivatal kabinetvezetõje tájékoztatása alapján számolunk be.
A tervek szerint ebben az évben hat óvoda újul meg (a
kórház területén pedig épül is egy), öt iskolában komoly
rekonstrukciós folyamatok valósulnak meg, melyhez a tervek márciusban készülnek el, majd kiírják a közbeszerzéseket, a kivitelezési munkálatokra pedig nyáron kerülne sor.

ÓVODÁK, ISKOLÁK, RENDELÕK
Az elképzelések szerint kicserélik az ajtókat, az ablakokat, külsõ és belsõ munkákat végeznek azért, hogy a gyerekek komfortosabb körülmények között tölthessék minden-

napjaikat. Ennek érdekében egyeztet az önkormányzat az
óvodák és iskolák vezetõivel, hogy a felújítások ne akadályozzák az oktató- és nevelõmunkát. Az orvosi rendelõk
egy részében is jobb körülmények fogadják majd a pácienseket. A „kis SZTK” néven ismert Szent István utcai rendelõben pedig további nagyobb munkálatokat tervez a város,
hiszen a külseje néhány esztendeje már megszépült.

UTAK, JÁRDÁK, CSATORNÁK
A gyors hóolvadás is visszaigazolta a már 2011-ben, a
nagy belvíz után elindított csapadékcsatorna-rekonstrukciós program fontosságát, amely idén az Alma és a Tünde
utca környékén folytatódik. Az infrastruktúrafejlesztés legfontosabb eleme természetesen az utak, járdák felújítása,
aszfaltozása, melyre, mint múlt heti számunkban írtuk,
plusz kétmilliárd forintot biztosít a kormányzat Nyíregyházának. A város persze saját forrásból idén is hozzátesz
a munkákhoz, így tovább csökkenhet a poros utak száma,
több évtizedes lemaradást pótolva.

HOTELLEL, MEGÚJULÓ MÚZEUMFALUVAL
Mivel a turizmus rohamosan fejlõdik, ezért a város ékkövének számító Sóstógyógyfürdõre különös gondot fordít a város vezetése. Régi vágyként egy 122 ágyas, négycsillagos szálloda építése kezdõdik el – ha minden a tervek szerint halad – még ebben az évben, így akár 2018-ra
már próbaüzemben mûködhet a hotel. A Sóstói Múzeumfaluban – szintén a Modern Városok Program keretében –
szeretné az önkormányzat megújítani az épületeket, a
parkolót és a bejáratot, illetve a skanzen kiegészülne egy
különleges játszóparkkal is.
Egy másik régóta várt beruházás, a Bencs Villa rekonstrukciója is elkezdõdik Nyíregyházán. Jövõ tavaszra az
elképzelések alapján egy kívül-belül megújult villa díszíti majd a Sóstói utat. Az épület funkciója megmarad,
egyfajta mini-rendezvényközpontként funkcionál a jövõben is.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
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FEBRUÁR

NYÍREGYHÁZA KATONASÁGA

ADÓKEDVEZMÉNY

Nyíregyháza katonasága a második
világháborúban címmel jelent meg dr.
Bene Jánosnak, a Jósa András Múzeum igazgatójának új könyve. A képekkel illusztrált alkotás a nyíregyházi
egyenruhások sorsát mutatja be Európa különbözõ hadszínterein.

5500 forint személyi kedvezmény jár
a 2016-os adóévre az adóból azoknak,
akik rokkantsági járadékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesülnek.
A kedvezményt igénybe vehetik azok is,
akik olyan betegségben szenvednek,
amely súlyos fogyatékosságnak számít.

FEBRUÁR
CSÜTÖRTÖK

CSÜTÖRTÖK

25 MILLIÓ FORINT A CIVILEKNEK
Pályázatokról, gazdasági kérdésekrõl és
aktuális feladataikról tanácskoztak a civil
szervezetek a XI. alkalommal megrendezett Civil Konferencián a Váci Mihály Kulturális Központban.
Petneházyné Bugán Magdolna, a Nyíregyházi Civil Fórum elnöke elmondta, céljuk, hogy azok a civil szervezetek, amelyek ebben az idõszakban adják be pályázataikat, komplett tájékoztatást kapjanak
arról, hogy ezt hogyan tudják megtenni.
Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy
õk ez év márciusig kaptak haladékot az
alapszabályuk módosítására. Amennyiben
ez nem történik meg, a bíróság felszámolja az adott szervezetet.

FEBRUÁR VÉGÉTÕL
FEBRUÁR
SZOMBAT
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FEBRUÁR
SZOMBAT
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A ZENÉBEN KALANDOZTAK

GONDOLÁZÁS

Újra nagy sikert aratott a Bencs Villában a Kaland-Old-Rock nevû együttes, akik ezúttal is meghívott vendégeikkel közösen léptek fel. A formáció többnyire a ’60-as, ’70-es évek instrumentális zenei világából válogatott
darabokat játszott.

Velencét hozták el szombat este a
Kodály Zoltán Általános Iskolába. Az
intézményben Sóhajok éjszakája címmel rendeztek jótékonysági bált. A
szervezõk úgy döntöttek, idén egy hamisítatlan karnevált tartanak, ehhez
pedig egy igazi gondolát is hozattak.
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FEBRUÁR

KÖTETBEMUTATÓ A LEVÉLTÁRBAN

90. SZÜLETÉSNAP

Bereg vármegye 1836. évi kiváltságlevelét feldolgozó kötetet mutattak be a
levéltárban. A kiadvány nemcsak kultúrtörténeti szempontból jelentõs, létrejötte során a magyar–ukrán kapcsolatokat is mélyítette. A forrás hamarosan digitális formában is elérhetõvé lesz.

A 90. születésnapja alkalmából
Helmeczi Péternét köszöntötte otthonában Tormássi Géza önkormányzati képviselõ. Borbála néni lábai már gyakran
nem engedelmeskednek, de szellemi
frissességgel éli napjait. Élete célja pedig segíteni, szolgálni mások életét.

FEBRUÁR
HÉTFÕ

HÉTFÕ
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A civil konferencián részt vett Jászai
Menyhért alpolgármester is, aki hangsúlyozta, a közgyûlés a legutóbbi ülésén elfogad-

ta a város költségvetését, amelyben a civil
támogatási keretprogram 25 millió forinttal
szerepel, vagyis ekkora összeget osztanak
majd szét a különbözõ szervezetek között.
– A pályázat kiírása február végén jelenik meg a város honlapján. Erre a szociális,
a kulturális, a sport, a szabadidõ és a közbiztonsági területen tevékenykedõ civil
szervezetek adhatják majd be igényüket –
magyarázta. (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

JAVÍTJÁK AZ ÚTHIBÁKAT
A kemény téli idõjárás az utakat is megviselte. A városban több helyen is kátyúk
nehezítik a közlekedést. Ezek amellett,
hogy a gépjármûvekben károkat okozhatnak, rendkívül balesetveszélyesek is. Dicsõ Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. csoportvezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy a társaság szakemberei
folyamatosan dolgoznak a balesetveszé-

lyes utak javításán. Elõbb felmérik a sérült útszakaszokat, majd a -20 fokig alkalmazható hideg aszfalttal javítják ki a
hibákat. A meleg aszfaltozást májustól lehet elkezdeni, ekkor már gépekkel nagyobb útfelületek helyreállítása is megtörténhet majd. Emellett, az utak modernizációjára az idén is bõségesen költ az
önkormányzat.

SZIGETVÁRI VIKTORT
BÛNÖSNEK MONDTA KI A BÍRÓSÁG
A nyiregyhaza.hu információi szerint
a 2014-ben, az önkormányzati kampányban egy ellenzéki kiadványban megjelentek miatt három magánszemély Nyíregyházán, elsõ fokon rágalmazási pert
nyert az Együtt korábbi elnöke, Szigetvári Viktor ellen. Szigetvári Viktor volt

ugyanis a kiadvány felelõs szerkesztõje,
így a Nyíregyházi Járásbíróság elsõ fokon az ott megjelent hamis állítások miatt õt találta bûnösnek 3 rendbeli rágalmazásban, és 1 év próbára bocsátotta.
Az ítélet nem jogerõs, Szigetvári Viktor
fellebbez.

REKORDER VOLT A SZIAMANG

FEBRUÁR

KEDD
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SZERDA
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ÁRHULLÁM

MARGIT NÉNI 95 ÉVES

A csapadékos idõjárás miatt áradnak a folyók megyénkben, de eddig
csak a Túr hazai szakaszán kellett elrendelni az elsõ fokú árvízvédelmi készültséget. Sok helyen jégzajlás tapasztalható, és egyes területeken a belvíz
is veszélyezteti a szántóföldeket.

Szerdán ünnepelte 95. születésnapját Gálik Lajosné, akit ez alkalomból
Andó Károly közgyûlési képviselõ köszöntött fel. Margit néni 1922. február
8-án született, azt mondja, aznap akkora hó esett, hogy még a bejárati ajtót is ki kellett ásni belõle.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Örökre elaludt a Nyíregyházi Állatpark
54 éves sziamangja, aki rekord kort élt
meg. Az idõs hölgy 2010-ben érkezett Hollandiából Nyíregyházára, egy borneói orangután családdal együtt, az akkor újonnan átadott Zöld Piramisba. Mivel egy jól összeszokott csapatról volt szó, ez idáig közös kifutókban éltek az Ázsiában õshonos állatok. Az
éves rutinvizsgálatok mindig azt mutatták,
hogy az állat a korához képest nagyon jó
egészségi állapotban van, ráadásul a vele
együtt élõ orangutáncsapatban született kö-

lyök óta teljesen megfiatalodott. Fini, akit csak
dadusként emlegettek az állatparkban, mindig játékkal kezdte a napot a 3 éves orangután kislánnyal, ám az elmúlt napokban gondozói észrevették, hogy egyre lassabban mozog, s az étvágya is csökken... múlt héten a
belsõ kifutó egy csendes sarkában örökre
megpihent az extrém idõs kort megélt állat.
A sziamangok átlag életkora 25–30 év
a szabad természetben, így Finita az 54
évével rekord kort ért meg. Európában õ
volt a legidõsebb ilyen állat.
2017. FEBRUÁR 10.

KÖZLEKEDÉS

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS: A VÁROSLAKÓK IS BELESZÓLHATNAK
A Sóstógyógyfürdõre induló 8-as buszon a tömegközlekedésrõl, az utazási szokásokról érdeklõdtek a kérdezõbiztosok kedden. Ez része a Nyíregyháza közlekedési stratégiáját megalapozó felmérésnek, melyet az önkormányzat készít. A cél, hogy komfortosabb és az utasok érdekeit jobban szolgáló buszközlekedés, biztonságos kerékpáros útvonalak, valamint mindenki számára
elérhetõ, tiszta és fenntartható városi közlekedés valósuljon meg az elkövetkezõ évek fejlesztéseinek segítségével a városban.
Ekés András, a tervezõ MOBILISSIMUS Kft. ügyvezetõje elmondta, az autóbuszos kikérdezés során egyrészt
arra voltak kíváncsiak, hogy az utasok mennyiben elégedettek a helyi tömegközlekedéssel. A felmérésben érdeklõdtek a legtöbbet használt jegytípusokról, de rákérdeztek arra is, hogy az emberek mit tartanak a legnagyobb problémának a hálózattal, a menetrenddel, az
utaskommunikációval kapcsolatban, ami meghatározza
az utazások megtervezését és az átszállások kalkulálását is. A kérdõíveket feldolgozzák, és az eredményeket
felhasználják a fenntartható városi mobilitási terv elkészítése során, amely megalapozásában most minden válaszadó részt vehet.

VÁLASZOLHATUNK INTERNETEN IS
A megyeszékhely közlekedési stratégiájának elõkészítéseként január 26-án indult és február 12-éig tart
egy bõvebb lakossági felmérés is. A kérdõíveket a városlakók elektronikusan a www.nyiregyhaza.hu/
kozlekedes oldalon, vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatalban, a város nagy bevásárlóközpontjaiban, forgalmas közintézményeiben tölthetik ki. Akik ezt megteszik, sorsoláson is részt vesznek, amelyen értékes nyeremények találnak gazdára. Az elsõ díj egy városi rol-

ler, a második díj családi belépõjegy az Aquarius Élményfürdõbe 2 felnõtt és 2 gyermek részére. A harmadik díj pedig családi belépõjegy a Nyíregyházi Állatparkba hasonlóan 2 felnõtt és 2 gyermek részére. A nyereményeket április 21-én sorsolják ki a „Helló Nyíregyháza” rendezvény keretében.

NAGY SZÁMÚ VISSZAJELZÉS
Már kedd reggelig is több mint nyolcszázan töltötték ki a
városunk közlekedésével foglalkozó általános kérdõívet, illetve a helyi buszokkal, a kerékpáros közlekedéssel és az
autózással foglalkozó tematikus kérdõíveket, attól függõen,
hogy melyiket használják jellemzõen. Feltehetõen ez a szám
jelentõsen növekszik lapunk pénteki megjelenéséig, s a vasárnapi végsõ határidõig. A visszajelzések révén átfogó képet kapnak a szakemberek, és ezzel a közlekedõk jelentõs
mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a mobilitási terv a
valós és leginkább égetõ problémákra adjon választ.

VASÁRNAPIG KITÖLTHETÕK
A kérdõívek – melyek kitöltését e hét vasárnapjáig, február 12-éig várják – a város több mint 10 pontján papíralapon
is elérhetõek nyitvatartási, illetve ügyfélfogadási idõben:
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala, porta (Kossuth tér
1.), Autóbusz-állomás, váróterem (Petõfi tér), Vasútállomás,
váróterem (Állomás tér), INTERSPAR hipermarket (Korányi
Frigyes u. 5.), INTERSPAR hipermarket (László u. 8.), Korzó
Bevásárlóközpont, információs pult (Nagy Imre tér 1.), Nyír
Plaza, információs pult (Szegfû u. 75.), TESCO hipermarket
(Pazonyi út 36.), Jósa András kórház, fõbejárat melletti porta,
Gyermekosztály épület (Szent István u. 68.), Sóstói úti Kórház, 40A épület, fõbejárat elõcsarnok (Sóstói út 62.), Nyíregyháza 1-es Posta (Bethlen Gábor u. 4.), Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár, porta (Szabadság tér 2.), Nyíregyházi Egyetem, B épület, porta (Sóstói út 31/B).
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

SÁVSZÁMBÕVÍTÉS, NAGYOBB ÁTERESZTÕKÉPESSÉG
Múlt heti lapzártánkat követõen volt a közbeszerzési ajánlattételi határideje annak a beruházásnak, amely egy újabb
közlekedési csomópont modernizációját tartalmazza. Ezúttal a Mezõ utca–Bethlen Gábor utca–Vasgyár utca keresztezõdésének rekonstrukciója segíti majd a gyorsabb,
biztonságosabb közlekedést a városban.
– A több százmillió forintos beruházás egy újabb eleme annak az átgondolt stratégiának, mely a veszélyes,
túlterhelt csomópontok átalakítását tûzte célul – nyilatkozta szerkesztõségünknek dr. Kovács Ferenc polgármester nemrégiben. Mint emlékeztetett: az elmúlt idõszak nagy
eredménye ebbõl a szempontból a víztorony környéki körforgalom létrehozása, valamint az Orosi úton két ponton
is biztonságosabbá vált a közlekedés, részben ott is egy
körforgalommal.

ÉV VÉGÉRE ÍGÉRIK
A Tiszavasvári úti felüljáró „városi oldalán” (mert a
másik, Kertváros felé esõ szakasz is átalakul a közeli jövõben) most indulhat konkrétan a beruházás, amit elõkészített egy, a beruházást akadályozó sarki épület lebontása. A projekt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában valósul meg, hazai forrás felhasználásával. Loppert
Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója tájékoztatása szerint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

talos információk szerint 2020-ra elérheti Nyírszõlõst. Így
megnövekedett a forgalom ezen a szakaszon, amely csak
tovább nõhet, hiszen a késõbbiekben az Atlétikai Centrum is megépül a volt NYVSC-pálya helyén.

KANYARODÓSÁVOK

ajánlattételi szakasza most zárul, hiszen az ajánlattételi
határidõ 2017. február 2-a volt.
– A határidõig összesen hét darab ajánlat érkezett be,
ezek elbírálása jelenleg folyamatban van. Eredményes
eljárás esetén a szerzõdéskötés várhatóan 2017. nyár elején megtörténhet, s a kivitelezés elõreláthatólag év végén
befejezõdhet – jelezte elõre.
Mi, nyíregyháziak az utcák neve alapján tájékozódunk
egyszerûbben, ám a minisztérium a NIF felé az alábbi
néven rendelte el a csomópont átépítését: 36. sz. fõút és
a 3317 j. út keresztezõdés átépítése. Erre már csak azért is
szükség van, mert a Tiszavasvári úton érhetõ el legkönnyebben a város jelentõs részébõl a Nyugati elkerülõ,
mely egyébként a tervek és a Közlönyben megjelent hiva-

A csomópont áteresztõképességének javítása érdekében az alábbi beavatkozások szükségesek:
– Vasgyár utcai ágon – a belváros felé – külön jobbra kanyarodó sáv kialakítása a Toldi utcai csatlakozástól,
– a Bethlen Gábor utca nyugati és keleti ágán is
egy-egy sáv bõvítése, melynek eredményeként nyugati irányból – azaz a Tiszavasvári út felõl – a belváros felé két egyenes, a körút felé egy külön balra és
egy külön jobbra sáv létesül, a Bethlen G. u. keleti –
azaz körúton belüli – ágán pedig két fogadó sáv segíti
a közlekedõket,
– Mezõ utcai ágon külön jobbra kanyarodó sáv kialakítása a Tiszavasvári út irányába.
A csomópont külön jobbra kanyarodó sávjai egyegy szigettel kerülnek elválasztásra. A csomópont korszerûsítésével a kerékpáros átvezetések is egyszerûsödnek.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

BIZTONSÁGOS VASÚTI ÁTVEZETÉS KERÉKPÁROSOKNAK
A tervek szerint június elejére készülhet el a Korányi Frigyes utca és a Kemecsei út csomópontjában a
kerékpárút biztonságos vasúti átvezetése. A MÁV a jármûforgalmi szakasz felújítását már elvégezte, hátravan még azonban a kerékpárút-átvezetõ szakasz megépítése sorompós védõrendszerrel, ami ugyancsak a
vasúttársaság költségén fog megvalósulni.
A nyíregyházi önkormányzat még 2014-ben megépítette a Kemecsei út, a Korányi Frigyes utca és a Blaha
Lujza sétány csomópontjánál a biztonságos gyalogát-
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kelõt és a kerékpárút átvezetõ szakaszát. Viszont a vasúton átvezetõ rész megépítésével kapcsolatban a területtulajdonos MÁV-val abban egyeztek meg, hogy ezt a
vasúttársaság saját beruházásban valósítja meg. Az elmúlt év novemberére a tervek el is készültek, majd a
MÁV azt kérte, hogy a kerékpárút átvezetésének elõkészítését és engedélyeztetését vegye át a város a gyorsabb lebonyolítás érdekében. Mint kiderült, környezetvédelmi hatásvizsgálatot is el kell készíteni, mert a terület nemcsak hogy erdõ, de Natura 2000-es terület is

(zöld infrastruktúra, összefüggõ európai ökológiai hálózat). Emellett el kell készíteni a forgalomtechnikai terveket is.
Pató István, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály vezetõje elmondta, a tervek felülvizsgálata és
engedélyeztetése április végére fejezõdhet be. A MÁV
arra tett ígéretet, hogy az engedélyes tervek alapján egy
hónapon belül megépíti a csomópontban a kerékpárút
átvezetését, így június elejére még biztonságosabbá válhat a közlekedés.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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AKTUÁLIS

KÖZÖSSÉGI TÉR A LEGO-VAL

Ünnepélyes keretek között átadták a
LEGO Közösségi Teret a Nyíregyházi Egyetem B épületének földszintjén, ami most
már a hallgatóknak lehetõséget nyújt arra,
hogy ott beszélgessenek, ötletelhessenek
és akár még legózzanak is. Az oktatási
intézmény tavaly õsszel kötött együttmûködési megállapodást a játékgyártóval. A
közösségi tér létrehozása ennek az egyik
szimbóluma.
Az együttmûködéstõl a világcég is közös sikereket vár. Polányi Péter, a LEGO
Manufacturing Kft. gazdasági igazgatója
kiemelte, a térség egyik legnagyobb munkaadóiként a jövõbeni kollégáikat szeretnék megtalálni az egyetemen.

SEGÍTSÉG AZ OKTATÁSBAN
Dr. Kiss Ferenc, általános rektorhelyettes
hozzátette, szintén a LEGO-val történõ
együttmûködésüket fémjelzi, hogy közö-

sen jelentek meg velük a közelmúltban a
budapesti Educatio Kiállításon, valamint
együtt dolgoznak pályázaton is, amelyben
kifejezetten a mûszaki és természettudományi oktatást szeretnék majd népszerûsíteni.

A FIATALOK LEHETNEK A
NYERTESEI

133 OKLEVELET ADTAK ÁT
2017. február 4-én, szombaton délelõtt
rendezte meg a Nyíregyházi Egyetem a
2016/2017-es tanév keresztféléves Oklevélátadó Ünnepi Szenátusi ülését. Az intézményben az elmúlt hónapban 245 hallgató tett záróvizsgát. 133-n vehették át
oklevelüket, közülük 79-en alapképzési
szakon, 40-en tanári mesterképzési szakon, 14-en pedig szakirányú továbbképzésen végeztek.

lomások nevében, aki az elmúlt évek emlékeit, a vizsgák, a közös programok emlékezetes pillanatait idézte fel, minden
végzõs társának sikereket kívánt a munka
világában és erõt ahhoz, hogy a mögöttük
bezáródó ajtók után újakat nyissanak meg,
bátorsággal, erõvel, kitartással vigyék véghez az elõttük álló feladatokat.

Az eseményen a hagyományoknak megfelelõen ünnepi beszédet mondott dr. Kiss
Ferenc, az egyetem általános rektorhelyettese, aki megköszönte a friss diplomásoknak, hogy ezt az intézményt választották, majd a tudomány és a tudás erejérõl
beszélt, mellyel kapcsolatban elmondta,
biztos abban, hogy az itt végzett diplomások megállják majd a helyüket a világban,
a munkaerõpiacon.
Az alsóbb évesek nevében Nagy Arabella tanító szakos hallgató mondott biztató szavakat, majd Szoboszlai Regina végzõs tanító szakos hallgató köszönt el a dip-

Az eseményen ünnepélyes keretek között adta át dr. Kiss Ferenc, általános
rektorhelyettes dr. Szepessy Bélának, a
Vizuális Kultúra Intézet igazgatójának azt
az okiratot, melyben dr. Orbán Viktor miniszterelnök fõiskolai tanárrá nevezte ki.
Szepessy Béla 1989-tõl oktatója a felsõoktatási intézménynek, végigjárta az oktatói elõremenetel lépcsõfokait: tanársegédi, adjunktusi és docensi oktatói, vezetõi
feladatait kiemelkedõ színvonalon végezte, tudományos, mûvészi és iskolateremtõ
tevékenysége pedig méltóvá tette a cím elnyerésére – hangzott el az ünnepségen.

OKIRAT A MINISZTERELNÖKTÕL

Az eseményen részt vett Jászai Menyhért alpolgármester, aki hangsúlyozta, a
legót, mint játékot, nagyon jól lehet használni a diákok oktatásában és fejlesztésében, így a közösségi tér egy közös városi
projekt lett, amelynek a gyerekek lehetnek
a nyertesei.
Az átadást követõen az egyetem hallgatói és a gyakorló iskolás tanulók birtokba vették a közösségi teret, legóépítõ verseny vette kezdetét, ahol a legjobbak értékes ajándékokat is kaptak.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A HÖLGY A HAJÓN... NYÍREGYHÁZÁRÓL
lönbözõ elõadásokban – folytatta. – Különleges dolog,
hogy mindegyik rendezésben másfajta Mása vagyok.
Akunyin darabja a lehetõségek tárháza. Itt a „csapókban”
más és más gyilkost jelölünk meg, s ennek megfelelõen a
szerepünk is változik. Ugyanakkor nagyon szeretek mesét is játszani, hiszen ilyenkor elengedhetem a játékos kedvemet. A Tasnádi Csaba rendezte Vukban erre lehetõségem nyílik. Kardos Tünde dramaturgunk írta színpadra a
kis róka történetét, s két mesélõt is szerepeltet; Szabó Mártival mi madarak vagyunk. A március 4-én bemutatandó
Castel Felice azért lesz izgalmas számomra, mert ismét
egy új rendezõvel, Göttinger Pállal dolgozhatok.

Miközben Széles Zita, Domján Edit-díjas mûvészünk
reménytelenül epekedõ Mása a ragyogóan sikerült Sirályban, bámulatra méltó szakmai tudással testesíti meg Hut,
a baglyot a Vukban, közben javában készül a Castel Felice
címû történelmi színdarab premierjére is.
Szinte hihetetlen, de tizenöt év telt el azóta, hogy elõször megmutathatta kvalitásait a Móricz Zsigmond Színház közönsége elõtt. Fantasztikusan indult itteni pályafutása, hiszen mindjárt egy felejthetetlen elõadásban debütált,
a Vérnászban, amit Forgács Péter rendezett. García Lorca
darabja gyönyörû, s az is kedvezõ volt, hogy jóllehet a társulatot nem ismerte korábban, a rendezõvel már dolgoztak
együtt a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán, amelynek
azonos idõszakban voltak a növendékei. Három madár, Hát
akkor itt fogunk élni, Hajszál híján, Antigoné...
Jöttek a jobbnál jobb ópuszok, nem eggyel a Pécsi Országos Színházi Találkozóra is eljutottak, ahol 2003-ban a
Legjobb 30 év alatti színésznõnek választották.

MÁS A MÁSA
– Mindegyik szerepemmel nagyon megdolgoztam, talán emiatt sem tudok igazán kiemelni közülük egyet-egyet
– nyilatkozta lapunknak.
– Valamilyen módon mindegyik karakter kicsit olyan,
amilyenek mi vagyunk, vagyis nem tudjuk igazán önmagunkat megkerülni. Különösen a „kortárs” rendezõkkel
jön létre köztünk az együttgondolkodás, velük azonos igazán az ízlésünk.
– Nagyon szívesen dolgozok együtt például Forgács Péteren kívül Koltai M. Gáborral, Hargitai Ivánnal, Novák
Eszterrel... Sorolhatnám még, félek, valakit kihagyok!
Jóllehet szeret Nyíregyházán élni, s erõsen kötõdik családjához, olykor hiányzik neki a pesti színházi élet sokszí-
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SZENTE VAJK RENDEZI

Széles Zita Hutként a Vuk címû darabban
nûsége. Jó lenne ottani produkciókat megnézni, ahogyan
annak is örülne, ha a fõvárosi kollégák az övéket láthatnák.
Fantasztikus lehetõségnek tartja a VIDOR Fesztivált. Ilyenkor megnézi a párjával, Tóth Zolkával, amelyik elõadást
csak lehet, ahogyan a POSzT-on is mindig ottmarad még
kicsit szakmailag feltöltõdni. Az idei évad örömteli eseménye volt számára, hogy egy új rendezõvel, Szabó K. Istvánnal ismerkedhetett meg a Sirály létrehozásakor. Ez nem
Csehov mûve, hanem abból kiindulva Akunyin gondolkozott el azon, hogyan lehetne folytatni a világhírû színmûvet. Kinek a kezében dördült el a pisztoly a színfalak mögött a darab végén? Krimibe illõ kérdés, s izgalmas a lehetséges válaszok mentén megszületett darab és elõadás!
– Érdekes, hogy immár harmadszor játszom Mását, kü-

Mint elmondta, szereti az ilyen darabokat, amiben sírás és nevetés egyaránt jelen van. Ragyogó a humora,
ugyanakkor torokszorító is nemegyszer.
Egy hosszú hajóút történéseit idézik meg. Magyarországról vándorolnak ki nyolcan 1956 után. Más „oldalon” álltak az elmúlt évek alatt: voltak, akik üldözõk voltak, mások üldözöttek... Õ egy hölgyet alakít benne. S mi
tetõzi be majd az évadot Zita számára? Egy ugyancsak új
rendezõ, Szente Vajk, aki színre viszi a világsikerû Hello,
Dolly! címû komédiát.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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KÖZLEKEDÉS

AZ UTAT NEM LÁTNI, HANEM ÉREZNI KELL?
Ilyenkor a hideg, téli reggeleken az egyik legnagyobb bosszúságot a jeges szélvédõ okozza a gépkocsivezetõk számára, hiszen mínuszokban az autót körbekapargatni senkinek sem élvezetes. Bár a vastag
takarót legyõzni manapság „pofonegyszerû” és számtalan praktika létezik rá, vannak, akik nem is akarnak
megszabadulni tõle. Fittyet hányva a szélvédõn dagadó jégre, inkább „látatlanul”, érzésbõl próbálják
megtalálni az utat...
A reggeli rohanásban mindenkinek komoly érvágást
jelenthet az a tíz perc, amit jégkaparással kell eltöltenie.
Ezt a 600 másodpercet próbálta megspórolni az egyik városlakó is, aki – bizonyára gyakorlott sofõrként – úgy gondolta, lehet a szeme elõtt a szélvédõn bármilyen vastagságú jég, õ a munkahelyéig már érzésbõl is eltalál – hívta
fel az esetre a figyelmet az egyik kedves olvasónk, akinek
a szerkesztõségünkhöz beküldött levelét az alábbiakban
olvashatják:

Az olvasó levelét továbbítottuk a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányság felé. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ilyen esetben szabhat-e ki büntetést a rendõrség, és ha igen, milyet és mekkorát?

OLVASÓI LEVÉL
Kedves Napló!
Ma reggel egy olyan esetnek lettem a szemtanúja, amit
ha nem én láttam volna, talán el sem hiszem. Autómmal
a belváros felé haladtam, amikor a Tiszavasvári úti körforgalomnál (Sparnál) észrevettem egy mögöttem haladó autóst, aki a Kertvárosból hajtott ki. A kocsi merõ jég
volt, nem túlzás: a sofõr a szélvédõjérõl csak egy alig
15x15 cm-es felületet takarított le és a szó legszorosabb

értelmében, onnan „kukucskált ki”, úgy vezetett. Az ilyen
autós nem gondol arra, hogy ezzel nemcsak a maga, de
más testi épségét is veszélyezteti? Legalább más ember
hozzátartozóira lehetne tekintettel, akik hozzá hasonlóan járják az utakat nap mint nap, de bennük legalább
van annyi, hogy megtisztítják a szélvédõt és nem egy
lyukon lesnek ki.
Tisztelettel: Egy olvasójuk

AKÁR HELYSZÍNI BÍRSÁG IS JÁRHAT ÉRTE
Fehérvári Marietta címzetes rendõr százados, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy a
közúti közlekedés szabályairól szóló KPM-BM együttes
rendelet rögzíti, hogy „Aki a közúti közlekedésben részt
vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben
indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon”.
– Ebbõl az következik, hogy az a rendõr, aki az olvasó
által látottakat tapasztal, de a jelenség nem párosul balesettel, akkor enyhébb szankciót (figyelmeztetést) alkalmaz, de
a körülmények függvényében helyszíni bírságot is kiszabhat, vagy szabálysértési feljelenést is tehet a jármû vezetõje
ellen. Ez mindig az adott közlekedési szituációtól függ –
magyarázta.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

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:

Víz Világnap 2017. március 22.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a Víz Világnapja alkalmából
az idei évben újból meghirdeti
rajz- és fotópályázatát a szolgáltatási területén lévõ általános iskolák alsó és
felsõ tagozatának tanulói, valamint középiskolás diákjai számára.
A 2017. évi Víz Világnap és egyben a pályázatok témája:

„SZENNYVIZEK? TISZTA VIZET!”
A pályázatok feltételei megtalálhatóak
a www.nyirsegviz.hu weboldal nyitólapján.

Víz Világnap Nyíregyházán, a Víztoronynál

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
február 17. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A Társaság munkatársai Víz világnapi nyílt napot tartanak Nyíregyházán, az
Arany János utcai Víztoronynál 2017. március 22-én 9.00 és 15.00 óra között.
Figyelem! A szigorú elõírások miatt a Víztoronyba óvodás korú gyermekek
egyáltalán nem, általános iskolás korú gyermekek pedig kizárólag a csoportot
kísérõ pedagógus és a Cég munkatársainak jelenlétében mehetnek fel!

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.

Kora tavasztól késõ õszig bemutatónapok
a szennyvíztisztító telephelyeken

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Kora tavasztól késõ õszig a Társaság munkavállalói bemutatónapokat tartanak
az I. és II. sz. Szennyvíztisztító Telephelyen (Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca
1. és Hárfa utca). A bemutatónapokra általános és középiskolai, valamint
fõiskolai, egyetemi és felnõtt csoportok jelentkezését várják.

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.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543) ügyfélfogadási idõben.
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Mindkét helyszínre (Víztorony és szennyvíztisztító telepek) elõzetes jelentkezés szükséges, a Társaság munkatársai a látogatókat a jelentkezés sorrendjében fogadják. Jelentkezni a pr@mail.nyirsegviz.hu e-mail címen vagy a 42/
523-600/1200-as melléken lehetséges.
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SIKERTÖRTÉNET

IZA MÉG A VONATOT IS MEG TUDNÁ ÁLLÍTANI A HANGJÁVAL
7000 EMBER ELÕTT ÉNEKELT AZ ARÉNÁBAN

Adott egy fiatal, 15 éves nyíregyházi diáklány, aki már
egy évtizede énekel és vágya, hogy elismert elõadó váljék belõle. Fellép különbözõ helyi és regionális versenyeken, majd egyszer nagyot álmodik: elindul a Kaunas Talent
rangos, nemzetközi énekversenyen Litvániában, különdíjat kap, fellép 7000 nézõ elõtt, majd meghívják Olaszországba az Eurokids Italy nemzetközi tehetségkutató versenyre és elviszi az elsõ díjat. Boda Izabellával beszélgettem...

Iza bár számos versenyen megmérettette magát, azt
mondja, a Litvániában és az Olaszországban elért eredményeire a legbüszkébb. A Balti államban négy magyar induló közül õ volt az egyik, aki képviselhette hazánkat. Bekerült a 30 ország 80 énekese közül a legjobb 15-be, elnyerte a különdíjat és lehetõséget kapott
arra is, hogy énekelhessen a versenyt záró Aréna koncerten, mintegy 7000 nézõ elõtt. Az egyik olasz zsûritag itt hívta meg õt az Eurokids Italy nemzetközi tehetségkutató versenyre.

Iza jelenleg a Kölcsey Ferenc Gimnázium elsõ osztályos diákja, mindemellett pedig énekel. Sokat. Tanulás elõtt,
tanulás után, azért, mert fáradt, vagy éppen, mert jó kedve van. Mindezt pedig már 5 éves kora óta. 11 éve, hogy
a nyíregyházi Hang-Szín Musical és Színitanodában
Bánhidiné Maróti Magdolna tanárnõ növendéke. A fiatal
tehetséget érdekli a színpad, a színház, és ezzel együtt a
szereplés minden formája, ezért is, ha teheti, versenyeken
is megméretteti magát.
– Korábban többségében musicaleket énekeltem, viszont az utóbbi idõben áttértem a popra, mert úgy gondoltam, hogy nagyobb sikereket tudnék vele elérni. Nincs
olyan nap, hogy ne énekeljek. Körülbelül félszáz versenyen voltam már, sok helyre visszajárok, így például
Ceglédre és Dunakeszire is – kezdte a beszélgetést Iza.
Az utóbbi pedig azért is különleges, mert a szakma úgy
tartja, hogy aki a Dunakanyar hangját megnyeri, azok
visszaköszönnek majd olyan tehetségkutató mûsorokban,
mint például az X-Faktorban. Innen indult el a zenei pályája például szintén az azóta népszerûvé vált Kováts
Verának és Benjinek is.

„SZTÁROK LESZÜNK”
– Az olaszországi verseny volt az, amelyet életemben
elõször úgy sikerült megnyernem, hogy popszámot adtam elõ. Január elsején indultam és 2-a, valamint 6-a között zajlott a verseny. A legtöbb énekes olasz volt, de jöttek Romániából, Ukrajnából és például Litvániából is.
Összesen hét ország versenyzõi mérettették meg magukat. A Glee – Sztárok leszünk! címû televíziós sorozat egyik
dalát adtam elõ, amivel végül elnyertem az elsõ díjat. A
végén azt éreztem, hogy nem sikerült jól és énekeltem
már jobban is, na meg beteg is voltam, de szerencsére
ennek ellenére is tetszést arattam.

NYÁRON A CÉL PORTUGÁLIA

„A KÖZÖNSÉGNEK AKAROK ADNI”
– Mindig azért állok ki a színpadra, hogy a közönségnek adhassak valamit. Nekem azért a két percért,
amíg éneklek, sokat kell tennem, annak tökéletesnek
kell lennie, hiszen meg kell hálálnom a közönségnek,
hogy tapsolnak, hogy megdicsérnek engem, és áldoznak rám az idejükbõl. Az énekléssel adhatok és kaphatok is, nekem pedig ez hatalmas öröm. Két évvel ez-

BALESETI MAGÁN AMBULANCIA
A Baleseti Magán Ambulancia 2016. december elején nyitotta meg kapuit Nyíregyházán, a Család utcán, ezáltal a városlakók és a megyénkben élõ betegek számára is elérhetõvé vált a
stresszmentes baleseti ellátás, tiszta, kényelmes és barátságos
környezetben. Az Ambulancia szakorvosai minden hétköznap
16.00 és 20.00 óra között várják kifejezetten végtag- (váll, kéz,
könyök, csukló, ujjak, láb, térd, boka), valamint bizonyos csípõés fejsérülést szenvedett betegeiket.
A rendelõ saját, kifejezetten végtagok vizsgálatára kifejlesztett, kis sugárterhelésû, modern röntgenkészülékkel rendelkezik,
így a vizsgálat, röntgenfelvétel, terápia egy helyen, további sorban állás nélkül történhet. A vérzõ sebek ellátását a hagyományos módszerek mellett, nagy frekvenciás elektrokoagulátor is
segíti, mellyel a vérzéscsillapítás jelentõsen gyorsabb, lerövidül
a mûtéti idõ, ezáltal eredményesebben biztosítható a szövõdménymentes gyógyulás. A terápiához helyben elérhetõk a legkorszerûbb sebkezelõ anyagok, kötszerek, törés- és végtagstabilizáló ortézisek, gipsz- és mûanyag rögzítõk.
A Baleseti Magán Ambulancia csapatának legfõbb célkitûzése, hogy minél szélesebb réteg számára elérhetõ legyen a magán baleseti ellátás. Ez a szempont az árak kialakításánál is fontos szerepet játszott, mely szerint az orvosi vizsgálat 3000 forint, az egy testtáji röntgenfelvétel díja pedig mindössze 4000
forint (teljes árlista: www.maganbaleseti.hu/arak.html).
A baleseti ellátás elõjegyzés nélkül történik, a tapasztalatok
viszont azt mutatják, hogy a betegek többsége elõnyben részesíti a telefonos bejelentkezést. A szakma adottságából eredõen az
akut esetek és vérzõ sebek mindenkor prioritást élveznek.
Az Ambulancia dolgozói köszönik az eddig ellátott betegeik
bizalmát, a sok pozitív visszajelzést, az építõ jellegû javaslatokat és a továbbiakban is minden erejükkel azon kívánnak dolgozni, hogy az igényeknek leginkább megfelelõ szolgáltatásokat tudjanak nyújtani/biztosítani leendõ betegeik számára is.
Figyelem: magasból történõ leesés, közlekedési baleseti, mellkasi vagy hasüregi sérülések esetén továbbra is a területileg illetékes megyei kórházat szíveskedjenek felkeresni!
(x)

elõtt Dunakeszin, a Dunakanyar tehetségkutatón a középdöntõben, a fellépésem után azt mondta az egyik
zsûritag, hogy a hangommal még a vonatot is képes
lennék leállítani. (Ennek az az elõzménye, hogy elõrébb kellett hozni engem a fellépõk listáján, ugyanis
más esetben lekéstem volna a vonatot.) Ezt a visszajelzést sosem felejtem el – emlékezett vissza.

Iza most Portugáliába készül, ahol újra bizonyíthatja
majd énektehetségét. Bár a hangja gyakran elfárad, ráadásul most asztmával is küzd, azt mondja, soha nem adja
fel, a kritikákból pedig mindig csak épül. Legnagyobb vágya, hogy magához képest jobb és jobb legyen, tudjon
érvényesülni énekesnõként és megismerjék a nevét. Erre
pedig jó esélye is van, elszánt, sorra nyeri a versenyeket,
és legutóbbi találkozásunkkor a Napló szerkesztõségében
akkorát énekelt, hogy ha még nem is egy egész világ, de
mi biztosan nem felejtjük el a nevét.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A DOBOGÓ TETEJÉN
A nyíregyházi Gerliczki Zoltán virágkötõt már fiatalon is érdekelte a csokrok és egyéb kompozíciók megalkotása, idõvel egyre több képzésen vett részt, 2015-ben
pedig mestervizsgát is tett. Nemrég tért haza Budapestrõl, ahol a Papp László Sportarénában megrendezett
Menyasszonyi Csokor Versenyen mérettette meg magát
– és elsöprõ sikert aratott.
– Az utolsó pillanatban dõlt el, hogy részt tudok venni a
versenyen, hiszen nyíregyházi elkötelezettségeim miatt nagyon leterhelt voltam. Ám mégis sikerült megoldást találni a helyzetre, és elkészülhetett a versenycsokrom. Ez egy
földig érõ, csepp alakú kompozíció volt, világoskék, mentazöld, fehér és fûzöld színek kombinációjával. A megalkotásához különbözõ orchideafajokat használtam, illetve
hunyort, korallvirágot, györgyikét, jázminindát, gyöngyöket és flittereket – árulta el. Háromtagú zsûri értékelte a
versenycsokrokat. Pontozták a látványt, a hordhatóságot, a
színvilágot, a technikát és a kreativitást is.
– Egy kedves ismerõsöm által jutott fel a csokrom a versenyre, én pedig itthon vártam, mi lesz a sorsa. Éjfél elõtt
csörrent meg a telefonom, hogy másnap fel kellene utaznom
Budapestre az eredményhirdetés miatt. Még mielõtt bármit
tudtunk volna, a mesterem, Szabó János felhívott és azt mondta, ne foglalkozzak semmivel, az én csokrom a legjobb. Innentõl kezdve nekem már nem számított az eredmény, elképesztõen boldoggá tett, amit hallottam – emlékezett vissza.
(Szerzõ: Farkas Fanni)

További információk: w w w . m a g a n b a l e s e t i . h u
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VALENTIN-NAP

VALENTIN-NAP

VALENTIN-NAP

ROMANTIKUS HELYEK NYÍREGYHÁZÁN
Szent Bálint a szerelmesek, a lelki betegek és az epilepsziával élõk védõszentje. Világszerte, de fõleg az angolszász országokban a neve napján, február 14-én tartják a
Bálint-nap ünnepét, amely Magyarországon Valentin-nap
néven vált ismertté. Ilyenkor a szerelmesek megajándékozzák egymást, de az is gyakori, hogy a párok romantikus helyeken idézik fel kapcsolatuk legszebb pillanatait...
Vénusz szobor, szerelemketrec, Sóstó, Tuzson János Botanikus Kert, Bujtosi-tó... Csak néhány olyan romantikus
helyszín Nyíregyházán, amelyek telis-tele vannak meglepetésekkel és apró csodákkal. S ha azzal az emberrel teszünk ezek valamelyikénél egy sétát, akiért a szívünk dobog, különlegességük még inkább felértékelõdik...

Városunkban is ellátogathatnak a párok a római szerelem és szépség istennõjének, Vénusznak a szobrához,
amely a Benczúr téren kapott helyet 1930-ban. Kisfaludi
Strobl Zsigmond ajándékozta Nyíregyházának az alkotást,
és azt a pillanatot testesíti meg, amikor a szerelem istennõje kilép a tenger sós vizébõl.

TÖBB SZÁZ LAKAT A „KETRECEN”
A Hõsök terén, a szerelmesek „lakatketrecén” már meg
sem lehet számolni, hogy hány lezárt lakat lóg. Van ott az
egyszerûtõl kezdve, a pirosra festett, gravírozotton át, a
már egészen rozsdásokig, szinte minden. Ez egyébként
nemcsak egy hóbort, az õsi kínai hagyomány szerint, ha a

LAKODALOM VOLT A JAVÁBÓL
A NOE Családi Kör Egyesület, hagyományaihoz híven,
idén is megünnepelte a Házasság Világnapját a Városmajori Mûvelõdési Házban, ahonnan nem maradhatott el
az esketés, a menyasszonyi torta, a menyasszonyi csokor, a võfély és a vigasság sem.

MEGERÕSÍTETTÉK A FOGADALMAT
A NOE Családi Kör Egyesület múlt héten szombaton
ünnepelte meg a Házasság Világnapját. Az eseményen
köszöntötték az 50, 40, 30, 10 és 5 éve egybekelt párokat,
akik a katolikus és evangélikus lelkészeknek köszönhetõen megerõsítették házassági fogadalmukat is.

MEGSZÖKTETTÉK A MENYASSZONYT
A nap folyamán az Igrice Néptáncegyüttes tagjai bemutatták az úgynevezett tálaló legények toborzását – a régi lakodalmakban a vacsora feltálalásához toborozták a legényeket –, a nagyvõfélyek közremûködésével pedig az asztalra
került a menyasszonyi torta, de volt bolond esküvõ és még
menyasszonyszöktetés is. A napot táncház zárta.

A rendezvény ideje alatt Gerliczki Zoltán
virágkötõ által készített korhû és korabeli menyasszonyi
csokrokat tekinthettek meg a vendégek
A Házasság Világnapját hivatalosan február második
vasárnapján ünneplik immár világszerte. A kezdeményezés még az 1980-as években indult útjára Amerikából és
azt a célt tûzte ki maga elé, hogy a házasság és a család
fontosságára irányítsa a figyelmet. Mára 4 kontinens 21
országában ünneplik, köztük hazánkban is.
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szerelmesek lakatot helyeznek el egy véget nem érõ láncon vagy kerítésen, szerelmük örökké fog tartani.

KÉZ A KÉZBEN
A városban megszámlálhatatlan olyan helyszín található, melyek mellett még ha nap mint nap el is megyünk,
sokszor észre sem vesszük, hogy mennyire ideális is lehet
az elsõ randihoz, vagy éppen az évforduló megünnepléséhez. Nyíregyháza örök gyöngyszeme, Sóstó, az erdõnk
varázslatos ösvényei, a Tuzson János Botanikus Kert sétányai, a Bujtosi-tó...
Persze, nem férhet hozzá kétség: sosem az számít, hol
vagyunk, hanem az, hogy kivel. (Szerzõ: Farkas Fanni)

JEGYZET

SZAVAK NÉLKÜL IS:
SZERETLEK!
SAJNÁLOM, BOCSÁNAT, KÖSZÖNÖM, SZERETLEK. Szavak, amelyek kimondásának olyan nagy jelentõséget tulajdonítunk, pedig sokszor egy ölelés, egy
mosoly, egy apró gesztus az, ami többet ér 1000
szónál...
2014 nyara. Gyerektábor. Utolsó nap, kora reggel,
ébresztõ. Még mindenki alszik. Nyílik az ajtó: Bella
felöltözve ül az ágyon, körülötte színes ceruzák sorakoznak, ölében rajzlapok. Nem figyel fel, csak amikor észreveszi, hogy apró fény szûrõdik be a szobába. Felmutatja a rajzlapját és egyetlen szó hagyja el a
száját: „srdce”.
Bella 14 éves, szlovák kislány. Egyik szemére nem
lát, mozgásában korlátozott, betegségébõl kifolyólag
pedig értelmileg fogyatékos. Egyedül nem tud közlekedni, étkezésnél és fürdésnél segítségre szorul. Agydaganatban szenved és olyan táborban vett részt, ahol
Szlovákiából, Csehországból és Lengyelországból érkezõ daganatos és krónikus ízületi gyulladásban szenvedõ gyerekek töltöttek el 7 napot tolmácsok és magyar nyelvû segítõk körében. A rajzlapok és a színes
ceruzák az ágyától 20 méterre lévõ asztalon hevertek. Egyedül ment el értük, és mivel nem értettük a
nyelvét, rajzolt... A srdce egy szlovák szó, jelentése
SZÍV!
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2017. FEBRUÁR 10.

HIRDETÉS

OLVASÓI LEVÉL

GENERÁCIÓK TALÁLKOZÓJA
Ismételten kedves meghívást kaptunk mi, öregdiákok, hogy 2017. február 3-án részt vegyünk a Szent
Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium minden évben megrendezett GENERÁCIÓK találkozóján, ami idén is szívet melengetõ volt mindannyiunk számára. Kedves kis mûsorral fogadtak minket: az aranyos, kis óvodások mûsorával kezdõdött a
rendezvény, s a nagyobb diákokéval folytatódott, majd
szavalatok, s zenei számok, szóló és zongorakísérettel
következtek. Mindezek után, mivel a korábbi, sok éven
át kiváló munkát végzett Szabó Sándorné igazgatónõt
áthelyezték, érdemi elismeréseként, magasabb beosztásba, ezért Tamás István tanár úr, új igazgató bemutatkozó köszöntõjével folytatódott ünnepségünk. Egy
fiatal, rátermett, szimpatikus tanár urat ismertünk meg
személyében, aki elõdje iskolavezetését kellõ színvonalon fogja folytatni.
Mi olyan erõs, magas színvonalú alapokat kaptunk
régi iskolánktól, amire tovább építhettük tanulmányainkat. Valamennyien tovább tanultunk, nagyon sokan fõiskolát vagy egyetemet végeztünk: orvosok, mérnökök,
papok, tanárok stb. lettek belõlünk, akik már megszereztük az „arany” s a „gyémánt” diplomát is! Az ünnepségrõl nem maradt el a szokásos kedves megvendégelés sem, finom falatokkal kínáltak minket. Milyen jó
lenne, ha valamennyi iskola követné ezen iskola példáját, s évente összehívná találkozóra régi tanítványait,
nagy örömöt szerezve ezzel volt diákjainak... Jólesõ érzéssel tértünk haza, hiszen több mint 70 év után, megöregedve, kissé betegeskedve, de még élünk. Igaz, sajnos már nagyon sokan meghaltak a „hosszú harc alatt”,
amit az életben maradásunkért küzdöttünk.
Petraskó Zoltán, egy a sok volt diák közül

ÚJ FÕIGAZGATÓ
Lázár János,
miniszterelnökséget vezetõ miniszter februártól
dr. Polgári Andrást nevezte ki a
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal fõigazgatójává, aki
eddig a Nyíregyháza Megyei
Jogú Város adóügyeit igazgatta
osztályvezetõként. Képünk
még ebben az
idõszakban készült.

2017. FEBRUÁR 10.
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FARSANG

FARSANG: JÖN A TAVASZ, MEGY A TÉL
A farsang a téli ünnepkör szokásokban leggazdagabb
idõszaka, a tavaszvárás õsi örömünnepe, ugyanakkor év-

századok óta a szórakozás, a játék és az evés-ivás legfõbb alkalma is. Milyen szokások kapcsolódnak hozzá?

Mi az idei legnépszerûbb jelmez és hogyan készül a legízletesebb farsangi fánk? Most ezekbõl szemezgetünk...

ÉLETRE KEL A CSILLAGFEJÛ CSAVARHÚZÓ IS
A farsangi idõszakban nemcsak a gyerekeknek, de legalább ugyanennyire a felnõtteknek is fejtörést okoz, hogy
milyen maskarát húzzanak magukra a bálokon vagy éppen a jelmezes felvonulásokon. Ninja, netán szuperhõs?
Pillangó vagy a Jégvarázsból megelevenedett Elza? Lehet
érdekes, vicces, meghökkentõ és egyben gyönyörködtetõ is, a beöltözésnek mára már csak a képzelet szabhat
határt...

körében még mindig népszerû és egyben az idei favoritok
között foglal helyet a ninja, a Pókember és a Batman jelmez, de már hosszú ideje kérik a Star Wars maskarákat is –
tudtuk meg Kunné Nagy Katalintól, a Nyír-Jelmez Kft. ügyvezetõjétõl, aki hozzátette, a lányok többségében a Jégvarázsból ismert Annák, Elzák, valamint hercegnõk szeretnének lenni. A farsangi felvonulásokon vagy éppen bálokban
lehet találkozni bohócokkal, boszorkányokkal, hercegnõkkel, kalózokkal, csontvázakkal, szuperhõsökkel, és többek
között az állatok szinte minden fajtájával is, de sokszor elõfordulnak még ezektõl is meghökkentõbb „alakok”...
– Mindig maradandó pillanat, amikor egy hétéves kislány azt mondja, hogy zombi akar lenni, mindeközben pedig
az édesanyjának feláll tõle a haja és nem tudja lebeszélni
róla, vagy amikor a felnõttek gyerek alakokat szeretnének
megtestesíteni: Hófehérkét, Hamupipõkét, méhecskét vagy
éppen pillangót – magyarázta az ügyvezetõ. – Egyébként a
„nagyok” körében még mindig a legnépszerûbb jelmezek
nemtõl függetlenül az Al Caponés, a vámpíros, a görög istenes és a retrós maskarák.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Javában tart az óvodákban és iskolákban a bálok és
jelmezesdik ideje. Bár a trend évrõl évre változik, vannak
olyan maskarák, amelyek képtelenek lekerülni a jelmezkölcsönzõk vállfáiról és örök kedvencek maradnak. A fiúk

SOKÁIG CSEND VOLT...
– Az eddigi legkülönlegesebb kérésünk az volt, amikor bejött hozzánk egy anyuka és közölte, hogy a kisfiának tárgynak kell lennie farsangkor. Sokáig csend
volt, majd a csillagfejû csavarhúzóban megegyeztünk... – mesélte a jelmezkölcsönzõs.

MASKURÁZÁSTÓL A SZÛZGULYAHAJTÁSIG (RÉGI FARSANGI SZOKÁSOK)
A farsang idõszaka vízkereszttõl a húsvétot megelõzõ mentén gyakori volt az állatjelmez is. Innen ismerünk med40 napos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A ve-, kecske-, gólya- és a csikós (lovas) farsangolót.
RECEPT
hagyományos tavaszi évkezdet elõtt a pihenés, az erõA medvemaskurának két fajtája volt, az egyik a szalgyûjtés, a felkészülés ideje, de a párkeresés, udvarlás, la- mával körültekert szalmásmedve, amikor a legényt szalFARSANGI FÁNK
kodalmak, disznótorok idõszaka is.
mából sodort kötéllel tekerték be a bokájától a nyakáig, a
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 4 tojássárgája, 5 dkg vaj,
másfél dkg élesztõ, másfél dl tej, 4 dkg porcukor, kevés citromhéj, kevés só, 5 dl olaj.

A farsangi evés-ivásnak, lármás-táncos felvonulásnak
valamikor kettõs célja volt. Egyrészt a tél haldoklását ünnepelték, másrészt gonoszûzõ eljárásokkal a bõ termést,
termékenységet kívánták biztosítani. A falusi ember erre
az idõszakra felfüggesztette a közösség által elfogadott
„törvényeket”, hiszen maskura mögé bújva lehetõvé vált,
hogy az egyén ki tudjon lépni hétköznapi énjébõl, hogy
„más bõrébe bújva” le tudja vezetni az indulatait. A farsangot a rendbontások miatt az egyház az ördög ünnepének tartotta és tiltotta, de gyakran a világi hatóságok se
nézték jó szemmel a túlzott kicsapongásokat.

BETYÁRNAK ÉS KÉMÉNYSEPRÕNEK ÖLTÖZTEK
A farsangi szokások fõ ideje a böjt elõtti napokra, farsangvasárnapra, farsanghétfõre és húshagyókeddre korlátozódtak. Ezért a neve háromfarsang. A legjellegzetesebb
mozzanata a jelmezes-álarcos alakoskodás volt, a mulatságok helyszínéül pedig a fonók, a tollfosztók és a lakodalmak szolgáltak, ahol étellel, itallal kínálták a maskurásokat, például fánkkal, amelynek mágikus erõt tulajdonítottak. Különösen kedvelt volt, hogy ilyenkor a legények öregasszonynak, öregembernek, koldusnak, betyárnak, házalónak, kéményseprõnek vagy cigánycsaládnak öltöztek be.
Arcukat belisztezték, bekormozták, harisnyát húztak rá és
igyekeztek mindenhol minél nagyobb riadalmat kelteni.
Napjainkban sok szó esik a Mohács környéki busójárásról,
ugyanakkor kevesen tudják, hogy megyénkben, fõleg a Szamos mentén hasonló, színes, érdekes szokások éltek. A Túr

másik pedig a gubába burkolózó gubás medve, amelynek
külseje és mozgása hasonlított a valódi medvére.
Szintén ismert farsangi alakoskodás volt a kecskefarsangos, amikor nagy felfordulás, nevetés közepette a kecskések tréfás fejést adtak elõ, vagy a kecske adásvételét.
Másik szokás a gólyafarsangos. A gólyának a farsangi
maszkok közti elõfordulása egyébként nem véletlen, hiszen a tavasz elõhírnöke és a termékenységhez való kapcsolódása, a „gólya hozza a gyereket” is közismert.
Szatmárban a legnépszerûbb a csikós vagy lovas farsangoló játék volt, amelynek szereplõi a huszár, a
kéreztetõ, a két csikóslegény és a kovácsmester. A legfontosabb kelléke a csikó volt, amelyet egy beöltözött legény
testesített meg. A játékos belebújt egy közepén kivágott
rossz teknõbe és a derekához kötötte.

FARSANG A MÚZEUMFALUBAN
Farsangosok kopogtatnak február 18-án 14 órakor a
Sóstói Múzeumfalu kapuján. A néphit úgy tartja, lármázásukkal, jókedvû mókázásukkal, vigadozásukkal elûzik
a telet. Most, hogy a mínuszok szokatlanul uralkodnak
vidékünkön, talán nem lesz haszontalan a munkájuk. A
panyolai Szamosparti Nyugdíjas Klub tagjai hûen ápolják lakóhelyük hagyományait, ma is olyan jelmezekbe,
maskurákba bújnak, amelyekben nagypapáik és nagymamáik táncoltak, bolondoztak a régi világban. Aki át akarja élni, milyen az igazi farsangi hangulat, annak most szatmári utazás helyett a Sóstói Múzeumfalu felkeresését
ajánljuk. A szatmári farsangolók dramatikus játéka mellett a látogatók szórakoztatásáról a Nyírség Táncegyüttes
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gondoskodik. S aki kedvet kap a tánchoz, farsangi batyubálon rophatja kifulladásig. A talpalávalót a Bürkös zenekar húzza. S amíg a szülõk táncolnak, gyermekeik sem
fognak unatkozni. A nagyvilág farsangi álarcait készíthetik el, s ölthetik magukra. Játékos táncházban ismerkedhetnek vidékünk népi mozgásos gyermekjátékaival, valamint a néptánc alaplépéseivel. A farsangi hagyomány
szerves része az evés-ivás, amirõl természetesen a szervezõk sem feledkeztek meg: zsíros kenyérrel, tepertõvel,
forralt borral és forró teával várják a vendégeket. S persze
nem maradhatnak el a farsangi sütemények sem, melyek
közül – a madarak azt csicsergik – egy-egy finom fánkra
mindenki a skanzen vendége.

Elkészítés: A tejben felfuttatjuk az élesztõt. Kikeverjük
a tojássárgáját a kanál cukorral, majd ráreszeljük a citrom héját. A lisztet csipet sóval, a kikevert tojássárgájával, a felfuttatott élesztõvel jól kidolgozzuk kavarós mozdulatokkal. Felolvasztjuk a vajat és apránként hozzáadjuk a tésztához, majd fakanállal jól kikeverjük a tésztát.
Amikor hólyagosodni kezd és elválik az edény falától,
liszttel hintjük le egy kicsit, majd ruhával letakarva, langyos helyen kelesztjük. Ha megkelt, térfogata megemelkedett, kiborítjuk lisztezett deszkára. Kinyújtjuk, kiszurkáljuk fánkszaggatóval, lisztezett ruhára kirakjuk és hagyjuk még egy kicsit kelni. Ezután kézbe véve kicsit széltében megtágítjuk a fánkokat. Forró olajban, fedõ alatt
megsütjük. Amikor egyik oldaláról megsül, megforgatjuk, és már fedõ nélkül sütjük tovább. Rácsra tesszük,
hogy lecsöpögjön az olaj. Tálalás elõtt meghintjük vaníliás porcukorral, hozzá baracklekvárt adunk.

SZALMABÁBUT ÉGETTEK
A farsang végéhez, fõként húshagyókedd és hamvazószerda napjához több olyan szokás is kapcsolódott, amelynek szerepe a télkihordás, áltemetés, farsangtemetés volt. A svábok
lakta területeken például a lányok, legények közösen hurcolták végig a falu utcáin a szalmabábut, majd a falu végén elégették, ami a tél kivitelét jelentette, húshagyókeddkor a fiatalabb legények, gyerekek kongóval, csengõvel, kolomppal nagy
zajt csapva végigmentek az utcákon és a pártába maradt lányok kapuja elõtt kiabáltak: „Húshagyó, itt maradt az eladó!”,
a szatmári Panyolán pedig ezen a napon az öregebb legények
gulyásnak öltöztek, úgy mentek szûzgulyát hajtani. „Akinek
van szûz leánya, hajtsa ki a szûzgulyára!”, mondták.
A farsang utolsó napján, húshagyókedden bõségesen
ebédeltek és vacsoráztak az emberek, mivel éjfélkor hat
hétre beállt a böjt. Töltött káposztát, sült húst és kalácsot
ettek dúlásig. Arra törekedtek, hogy minden étel elfogyjon, ezért mondták, hogy „inkább has fakadjon, mintsem
egy kicsi étel megmaradjon”. Éjfél után pedig megtörtént
a fogöblítés, amikor a zsírt lemosták a fogukról, természetesen borral.
Dr. Bodnár Zsuzsanna (néprajzkutató)
2017. FEBRUÁR 10.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozza a „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért” „Sztárek Ferenc-díj” kitüntetés adományozásának rendjét.
A kitüntetés a város lakosságának közbiztonsága érdekében hosszabb idõn át végzett áldozatkész és felelõsségteljes hivatásos tûzoltói, rendõri, polgárõri,
közterület-felügyelõi területen végzett tevékenység elismerésére adományozható.
A kitüntetést évente egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozására bármely természetes
vagy jogi személy tehet javaslatot.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2017. február 28. 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.).
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozza „Nyíregyháza Város Sportjáért” „Kovács (Bütyök) József-díj” kitüntetés adományozásának rendjét.
E kitüntetés a városban eredményesen tevékenykedõ vagy kiemelkedõ sportsikert elért sportolónak, sportszakembernek adományozható.
A kitüntetést évente egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozását 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 2017. február 28. 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.).
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HIRDETÉS

ÉLETRE KELT MESEHÕSÖK – SÜSÜ ÉS BARÁTAI KIÁLLÍTÁS
a Váci Mihály Kulturális Központban – február 20–26.
Mirr-Murr, Oriza Triznyák, Sebaj Tóbiás, a Nagy ho-ho-ho
horgász, Pom-Pom, Süsü a sárkány... és még nagyon-nagyon sokáig sorolhatnánk társaikat! Õk Csukás István hallhatatlan mesefigurái.
Méltán mondhatjuk, hogy a Mesebirodalom „Örök Darabjai”,
akiken valóban nem fog az idõ vasfoga. Megszületésük óta immár több mint negyven év telik el, de napjainkban, gyermekeink
számára még ma is éppen olyan kedves és létezõ figurák, mint
amilyeneknek mi, mai felnõttek éltük meg egykor, gyermekkorunkban. Õk tehát valóban kikophatatlanok!
E csodás mesebeli fõszereplõk egy kiállítás keretében „teljes embernagyságban” most a valóságban is megjelennek, kilépve a mesekönyvek, mesefilmek világából. A Kossuth-, Prima Primissima-, József Attila-díjjal és még számos egyéb szakmai nívós elismeréssel
kitüntetett kortárs magyar író, költõ és esszéíró figuráit Megyeri János szobrászmûvész kelti újra életre tárlatában, egy, a SÜSÜ ÉS
BARÁTAI – ORSZÁGOS UTAZÓKIÁLLÍTÁS keretében!
A mûvész által megalkotott egyedi mesevilág öt nagyjelenetbõl
áll, amely 16 egyedi ábrázolású – ebbõl 10 mesealak nagyméretû –
figurát mutat be az érdeklõdõknek a már jól ismert mesékbõl, úgy,
ahogyan ezt még máshol sehol sem láthatták az országban!

A kiállítás felépítése:
– A bejáratnál Süsü és a karján ülõ Kis Királyfi köszönti a látogatókat.
– Az elsõ jelenetben a Pom-Pom meséibõl ismert Picur látható, akinek a fején ül a címadó szõrmók figura. A kislány, kezében
egy tábla csokit nyújt éppen Gombóc Artúrnak, aki mint köztudott, minden csokit nagyon szeret.
– A következõ jelenetet nézve Halász Judit szelíd hangja csendül fel sokakban, hiszen Mirr Murr, Oriza Triznyák és a Kiscsacsi
ember nagyságú bábuja kedvesen néznek reánk.
– A tárlatban Sebaj Tóbiást is megtaláljuk egy cica és egy kutyus társaságában.
– Sokaknak ugyancsak nagy kedvence, a Nagy ho-ho-ho horgász, akit egyszerûen nem lehet kihagyni a mesefigurák népszerû sorából! Õ az egyik kezében pecabottal, másik kezében pedig
csalival áll elõttünk, így elevenítve meg ezt a kedves mesét.
Igazán elgondolkodtató, hogy valójában kiket is varázsol el
leginkább ez a mesevilág? Minket, felnõtteket, szülõket, mint egykori gyermekeket, vagy a csodálkozástól tágra nyílt szemû mai
gyermekeket? (x)
Váci Mihály Kulturális Központ

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATOT HIRDET
az alábbi munkakör betöltésére:

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
február 14. napján (kedd) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540;
42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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Munkakör megnevezése: igazgatási ügyintézõ.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idõre szóló jogviszony (6 hónap próbaidõvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési
Szabályzata alapján a munkakör betöltõje által ellátandó fõbb feladatok:
– A jegyzõ Igazgatási Osztály hatáskörébe tartozó államigazgatási hatásköreinek
ügyintézõként történõ ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– felsõoktatásban szerzett igazgatásszervezõ, közigazgatás-szervezõ, jogi szakképzettség.
Elõnyt jelent:
– anyakönyvi szakvizsga.
Elvárt kompetenciák:
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésérõl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2017. március 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erõforrás Menedzsment munkatársai nyújtanak (06-42/524-567).
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi
Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu címre.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
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EGÉSZSÉGÜGY

MEGKEZDTE MÛKÖDÉSÉT A MEGYE ELSÕ DIABÉTESZ LÁBAMBULANCIÁJA
Rendkívüli lehetõség nyílt meg a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa
András Oktatókórházában. A IV. Belgyógyászati Osztály
Anyagcsere-Lipid szakrendelésének keretében a megyében elõször Diabéteszes Lábambulancia, Podiátriai szakrendelés kezdte meg mûködését az oktatókórházban
2017. február 1-jétõl.
A hazánkban népbetegségnek számító diabetes
mellitus egyik komplex szövõdménye a diabéteszes láb.
Becslések szerint Magyarországon évente 4000 alsóvégtagi amputáció történik diabéteszes láb miatt. Ezek je-

lentõs része kivédhetõ lenne a megfelelõ oktatással,
anyagcsere-vezetéssel, lábápolással, a láb eltéréseinek
korai felismerésével. A probléma megoldására önálló

kompetenciával rendelkezõ ápolási szakemberekre,
podiáterekre van szükség.
A cukorbetegségben szenvedõk magas amputációs rátájának 85 százaléka megelõzhetõ lenne megfelelõ
podiátriai gondozás mellett. Az eredményes kezelés nemcsak javítja a betegek életminõségét, de a korai halálozás
megelõzésében is szerepet játszik. A Diabéteszes Lábambulancia azokat a cukorbetegeket várja, akiknek kialakult
neuropathiás szövõdményük van, vagy lábukon elváltozások, bõrkeményedések, lábdeformitások, sebek alakultak ki, és nem tudják, elváltozásaikkal hová forduljanak.
Több társszakmával együttmûködve a cél az, hogy minél
több lábat megmenthessenek, és ne kerüljön sor az am-

putációra. Éves lábvizsgálat, szûrés, oktatás céljából is
várják a cukorbetegeket, hiszen elsõdleges feladat a primer prevenció.

ELÕJEGYZÉS SZÜKSÉGES
A Jósa András Oktatókórház Érközpontjának fszt.
11-es szakrendelõjében, szerdai napokon 12–16 óra
között mûködõ szakrendelésen a vizsgálathoz elõjegyzés szükséges a 06-20/325-7610-es telefonszámon
vagy a labambulancia@gmail.com e-mail címen keresztül.

NEHÉZ BÉLYEG: EL KELL VISELNI A KÜLVILÁG ROSSZALLÁSÁT
2017. Az apa gyereket nevel. Már nemigen dolgozik a
szakmájában, mert 11 éves autista lányát gondozza, és
ellátja a nagyfiút. Elszánt abban, hogy mindent megtegyen beteg gyerekéért... és a többiekért. Alapítványt szervezett, konferenciákat rendez. Farkas Árpád utazik, tanul, kapcsolatokat keres, nyilatkozik és reménykedik.
Az édesanya belerokkant a sok feladatba, és feladta.
Elment otthonról. Ez nem egy tipikus család, mert leginkább az apák szállnak ki. Az autista gyerekeket nevelõ
szülõk házassága 80 százalékban válással, de legalábbis
szakítással végzõdik. Nehéz bélyeg elviselni a külvilág
rosszallását, értetlenségét. Súlyos teher fizetni a költséges
kezeléseket, egyáltalán a diagnosztika díját. Megélni az
érzelmi válságot, azt, hogy nem lehet mit tenni, szánni a
saját gyereked, számon kérni a felelõsséged, naponta falakba ütközni, magányba zárkózni, bármi áron tagadni.
Nincs mindenkinek ereje az évekig tartó, bizonytalan sikerû diétákat betartani, harcba szállni a gyerek akaratával, esetleg az agresszióval, vagy rettegni attól, hogy kárt
tesz önmagában. A hazai orvosi protokoll a fejlesztõ foglalkozásokra épít, hivatkozik az emberi sokszínûségre,
amibe majdnem minden belefér. Mindenki hárít. A szülõ,
a védõnõ, az orvos, az egészségügy. Szinte egész Európa
becsukja a szemét, s nem ismeri el a biomedikális hátteret. Pedig elsõsorban amerikai publikációk nyomán elõkelõ szakmai folyóiratokban rengeteg közlemény jelenik
meg a sikeres kutatások és kezelések eredményeirõl.
– Zavaros az emberi hozzáállás – fogalmaz az egyik nyíregyházi kutató, dr. Endreffy Ildikó, az orvostudományok
kandidátusa, az MTA köztestületi tagja.

AUTIZMUS: CUNAMIKÉNT TERJED
Az autizmus egy gyermekkorban induló autoimmun
megbetegedés. Magyarországon 2001-ben 20 000,
2006-ban pedig már 60 000 autistával számol a szakma. Ez az adat Ugrai Tamás belgyógyász szakorvostól való. Eszerint évente 8000-rel nõtt a spektrumzavarral vagy súlyos betegséggel élõ gyerekek-fiatalok
száma. Míg a ’70-es, ’80-as években a szív-érrendszeri, majd a daganatos megbetegedések szerepeltek
elsõ helyen, napjainkban cunamiként terjednek az
autoimmun megbetegedések. Asztma, allergia,
dislexia, hiperaktivitás, epilepszia, agymûködési zavarok – mind egy tõrõl fakadnak – véli a szakember.

HARC AZ AUTIZMUS ELLEN
36 évet töltött a pályán, anyagcserezavarokkal foglalkozott a kórház Gyermekosztályán, így került kapcsolatba az autizmust kutatókkal. Ma már nincs laboratóriumi
háttere. Van viszont tapasztalata és adatbázisa. Tudja, hogy
milyen típusú kezelés, milyen típusú kórt gyógyít látványos eredménnyel.
2017. FEBRUÁR 10.

– Ilyen arányú növekedést ennyire rövid idõ alatt csak
a külsõ körülmények változásával lehet magyarázni, a genetikai tényezõk nem módosulnak ilyen gyorsan – véli
egy másik kutató, Guseo András kandidátus, ideggyógyász,
pszichiáter. Az érintett családok halálos ítéletet emlegetnek, amikor elkészül a diagnózis. Néhány évig átmenetileg segít a közoktatás, utána nincs tovább.

„ÉG A HÁZ”
Nyíregyházán az autistákat fogadó három iskolában és
két óvodai csoportban 250–300 sérülttel számolnak. A
gyerek 10–13 éves korában aztán „ég a ház” – így mondják a szülõk. Mindenki befordul, sérül, anyagilag és érzelmileg is tönkremegy a család, lehetetlen közösséget kovácsolni.
Farkas Árpád a nagyon elszánt emberek közé tartozik.
Nem hitte az igent és nem értette a nemet. Megalapította
a Most Élsz Egyesületet, toborozza a tagságot, jótékony
célú eseményeket szervez, s miután a közelmúltban fogadta õt a nyíregyházi kutatókkal együtt a Magyar Tudományos Akadémián Sperlágh Beáta, a Nemzeti Agykutatási Program professzora, bizakodik az áttörésben. Szülõtársaival együtt várja az Egészségügyi Kormányzat és a
helyi önkormányzat támogatását, hiszen nagy szükség lenne orvos-gyógyító teamre, felszerelt laboratóriumra, s egy
nappali foglalkoztatóra, egyáltalán a betegséggel kapcsolatos paradigmaváltásra. Addig is az egyesület Városmajor utca 2. szám alatti irodájában várják az érintett családok érdeklõdését.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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ELHUNYT A BAJNOK

AEROBIKGÁLA

Elhunyt Kormány Mihály. Az egyik
legismertebb magyar testépítõ több alkalommal nyert világbajnokságot. 15
évesen kezdett el foglalkozni a sporttal, és nagyon hamar komoly eredményeket ért el. Félelmetes súlyokat mozgatott meg naponta, hogy még izmosabb legyen. Lábának és bicepszének
mérete is híressé tette Magyarországon.
Miután felhagyott a versenyzéssel, személyi edzõként dolgozott. Kormány
Mihály mindössze 37 évet élt.

Harmadik alkalommal szervezett jótékonysági bált a Flexi-Team Aerobik
Egyesület. Az eseményen értékelték az
elmúlt szezont, és a Flexisek legjobbjai díjat vehettek át edzõiktõl és Szilvási
István önkormányzati képviselõtõl. Az
egyesület 2017-ben sporttalaj vásárlását tervezi, amely az akrobatikus elemek gyakorlása során biztonságot
nyújt. Idén is Nyíregyházán rendezik a
Magyar Kupa egyik fordulóját, várhatóan októberben.
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EZÜSTÖK BUDAPESTRÕL

SENIOR ÚSZÁS

A Magyar Atlétikai Szövetség meghívásos nyílt fedett pályás versenyt rendezett Budapesten. A Nyíregyházi
Sportcentrum kisebb csoporttal képviseltette magát, mint ahogyan eredetileg tervezte. Többen betegség miatt
nem tudták vállalni a hétvégi megmérettetést, de így is sikerült két ezüstérmet szerezni. Pál Robin férfi távolugrásban 7,54 métert ugrott, Kerekes
László férfi súlylökésben 16,15 métert
lökött.

12. alkalommal rendeztek senior
úszóversenyt szombaton, a sóstógyógyfürdõi 50 méteres medencében. 19
egyesület képviseltette magát, közte
három határon túli klub is. A legeredményesebb nõi versenyzõnek járó kupát a nyíregyházi dr. Szokol Dianna
kapta, a férfiaknál pedig a debreceni
dr. Rentka László szerepelt a legsikeresebben. A Nyírsenior 97” SE 15
arany-, 11 ezüst- és 5 bronzéremmel
zárt.

BAJNOK RÖPISEK, HARMADIK KÉZISEK
Szabolcsi sikereket is hozott az összevont labdajáték diákolimpiai döntõ, melynek három napon keresztül Nyíregyháza
volt a házigazdája.
A leány röplabdásoknál a Vasvári Pál
Gimnázium csapata végig meggyõzõ teljesítményt nyújtott, és végül magabiztosan
nyert. – Nagyon boldogok vagyunk, a lányok összeszedetten, koncentráltan játszottak. Köszönet a kollégáknak is, akik mindenben segítették a felkészülésünket –
mondta Szekér Lászlóné, a csapat edzõje.

INDUL A TAVASZI SZEZON

A hétvégén folytatódik a férfi kézilabda
NB I/B-s bajnokság. A Nyíregyházi SN
Törökszentmiklósra látogat. A csapat felkészülése jól sikerült, és szeretnének a szezon végén ismét dobogóra állni.
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5
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HÉTFÕ
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BRAVÚROS GYÕZELEM

TEKEBAJNOKSÁG

Fucsovics Márton bravúrral 3:6, 6:3,
6:3, 7:5-re legyõzte Martin Klizant a
Szlovákia–Magyarország tenisz Davis
Kupa euro-afrikai zóna I-es csoportjában zajló pozsonyi párharcban, ezzel
a magyarok 3–1-es behozhatatlan
elõnyre tettek szert, és szeptemberben
a világcsoport rájátszásában folytatják
– 1995 óta elõször. A nyíregyházi teniszezõ ellenfele pedig egy éljátékos volt,
Klizan a 36. a világranglistán, tavaly
Rotterdamban és Hamburgban is tornagyõztes volt.

Egyre többen kapnak kedvet a tekézéshez, és heti három alkalommal tehetik ezt a Nyíregyházi Sportcentrum,
illetve a NYÍRVV Kft. vezetésének jóvoltából a városi amatõr bajnokságban.
Hétfõn, szerdán és pénteken vannak
fordulók, illetve csütörtökönként a
szépkorúaké a tekecsarnok.
A felújított helyiségben ideálisak a
körülmények.
Megkezdõdött a bajnokság tavaszi
idénye, amely a nyár közepén fejezõdik be.

A Vasvári fiú csapata 8. lett a röplabdásoknál, míg kosárlabdában a 4. helyen végeztek. A lány kosarasoknál a Krúdy együttese 8. lett, kézilabdában a kisvárdai Szent
László a 7. helyen zárt. A kézis fiúk bronzmeccse nyíregyházi csatát hozott, melyen
az Arany legyõzte a Zrínyit, így a 3. helyen
végzett.
Bajnokok: Kézilabda lány: Gyõr. Kézilabda fiú: Balatonboglár. Röplabda lány:
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. Röplabda fiú: Dunaújváros. Kosárlabda lány:
Pécs. Kosárlabda fiú: Körmend.

A harmadik helyrõl várhatja a bajnoki
folytatást a Nyíregyházi SN férfi kézilabdacsapata. Az együttes õsszel 18 pontot
szerzett, 13 meccsébõl kilencet nyert meg.
A felkészülés során több edzõmérkõzést is
vívott a gárda, legutóbb a Tiszavasváriban
rendezett tornán is a döntõbe jutott. A jó
eredményekre tavasszal a korábbinál is
nagyobb szükség lesz, mivel a hírek szerint a következõ évadban egy összevont NB
I/B-s csoport lesz, azaz az elsõ hat helyezett maradhat a jelenlegi csoportokból a
másodosztályban. A Nyíregyháza szeretne
egyre több fiatal játékost beépíteni.

Február 12., vasárnap 18.00 FatumNyíregyháza–Gödöllõ nõi röplabdamérkõzés közvetítése

– A junior együttesünk az élen áll a bajnokságban, és reméljük, sikerül megtartaniuk a pozíciót. Szerettünk volna több fiatalt is visszacsábítani a NEKA-tól, de folyamatosan hívják õket NB I-es gárdák is, így
nehéz erõsíteni. A bajnokság átszervezésének hírére több együttes alaposan megerõsödött, így nehéz tavasz elé nézünk –
mondta Varga Zsolt, a Nyíregyházi SN
szakmai igazgatója.
A Nyíregyháza az elsõ tavaszi fordulóban a törökszentmiklósi Székács otthonába látogat. A keretbõl Bécsi János hiányzik, akinek megoperálták a térdét, a többiek viszont bevethetõk. A Székács jelenleg
a 9. a tabellán, de csak négy pont a hátránya a negyedik helyezetthez képest, így
nagy csatára van kilátás. A középmezõny
együttesei közül ugyanis mindenki szeretne megkapaszkodni az elsõ hatban.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁS. Sebõk Réka díszlettervezõ mûvész „Belsõ
tér” címû kiállítása látható a Pál Gyula Teremben, amely
február 22-éig tekinthetõ meg, keddtõl szombatig 9.00–
17.00 óra között.
SZÖVETSÉGBEN ÖNMAGAMMAL. A Jósavárosi Irodalmi Kör célkitûzései között szerepel a helyben élõ írók/
költõk és mûveik bemutatása, népszerûsítése. A soron
következõ összejövetel alkalmával – február 22-én 10.00
órai kezdettel – Czimbula Novák Ibolya bemutatja a Szövetségben önmagammal c. kötetét. Helyszín: Nyírség
Könyvtár Alapítvány, Ungvár stny. 5.

PROGRAMOK
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: Biri Ildikó pasztellkiállítása (megtekinthetõ: február 24-éig). Retró
kiállítás (megtekinthetõ: február 28-áig). Február 10-én 16.30:
Rákos Sándor Nyírsége címû könyv bemutatója. 14-én 9.00–
18.00: Nemzetközi Könyvajándék Nap. Könyvadományok
gyûjtése hátrányos helyzetû gyerekek részére. 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 16.30: Helytörténeti esték
VIII. Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Mûemlékkönyvtára. 16-án 16.30: Értékes Esték – a magyar szablyavívás, a Borsody-vívórendszer. Bemutatóval egybekötött elõadás és kiállítás. 17-én 10.00: Kerekítõ. 16.30: L. Nagy Lajos: Gyöngyénekek. A szerzõ vetítõképes elõadása.
NÉPMÛVÉSZETI NYÍLT NAP. Csatlakozva a „Kultúrházak Éjjel-Nappal” elnevezésû országos rendezvénysorozathoz, a Népmûvészeti Egyesület Sz-Sz-B Megyei Szervezete február 10-11-12-én 10.00–15.00 óra között Népmûvészeti Nyílt Napot rendez a Széchenyi utca 20. sz.
alatti Alkotóházban. Az ingyenes eseményen látogatóink
betekintést nyerhetnek a fafaragás, a fazekasság, a gyöngyfûzés, a kosárfonás, a hímzés, a vertcsipke-készítés, a szövés és a nemezkészítés munkafolyamataiba.
A SZTÁR VAGY? – tehetségkutató verseny döntõjére
várják az érdeklõdõket február 10-én 14.00 órától a Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézménybe. A belépés a
rendezvényre ingyenes.
MAKACSKA KAKASKA. A Burattinó Bábszínház elõadásai: február 11-én 16.00: Makacska kakaska, 12-én 10.00:
Jancsi és Juliska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emelet.

INTERNATIONAL BOOKGIVING DAY
– Könyvek és olvasók találkozója
Önkéntes, Nemzetközi és Jó. Röviden ennyi a február 14-ei nap gyerekeknek szóló része, a Nemzetközi Könyvajándék Nap. 2012-ben indult a kezdeményezés, melyhez szinte már az induláskor csatlakozott a Móricz Zsigmond könyvtár. Az ötlet lényege
az, hogy ezen a napon minden gyerek kapjon egy
könyvet. Boltból újat, vagy otthonról jó állapotú már
olvasott könyvet – adományként. A lényeg, hogy olvasnivaló jusson a fiatalok kezébe. Nyíregyházán a
könyvtár szervezi meg a csereakciót oly módon, hogy
február 14-én 9–18 óráig várják az ajándékot, melyet aztán a hagyományok szerint rászoruló családokhoz vagy hátrányos helyzetû gyerekeket nevelõ
intézményekhez juttatnak el. Százszámra érkezett az
elmúlt években a gyermek- és ifjúsági irodalom, s
egy mesélõs ünnepség során került a huszár-telepi
iskolába és a Szent József Védõotthonba, illetve más
intézményekbe az adomány.
Matyasovszki Edit
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FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Orosi: február 13án 10.00: Bálint-nap – beszélgetés a Valentin-napi ünnep
eredetérõl és a népszokásról. Nyírszõlõsi: február 14-én
8.00 és 16-án 11.50: Farsangi manuális foglalkozás.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: február 14-én
14.00–16.00: Valentin-napra ajándék készítése. 15-én
10.00: Babaangol.
BIBLIAI JÖVENDÖLÉSEK. Az Oltalom Alapítvány várja az érdeklõdõket Bibliai jövendölések címû elõadásaira. Február 15-én 17.00: Az iszlámról. Elõadó: dr. Reisinger
János irodalomtörténész. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár. A belépés díjtalan.
FARSANGI TÁNCHÁZ február 18-án a Sóstói Múzeumfaluban, az Újlétai uradalmi magtárban. 17.00: Játékos gyermektáncház. 18.00: Táncház és batyubál. Muzsikál a Bürkös zenekar.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. február 14., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2.,
Polgárõr Iroda.

FOGADÓÓRA IDÕSEKNEK
Az Idõsügyi Tanács jóvoltából a szépkorúak most már
fogadóórákon is választ kaphatnak a korosztályukat
érintõ kérdésekre, de javaslatokkal is élhetnek hétfõnként 13 és 16 óra között a Móricz Zsigmond
könyvtár egyik külön, erre a célra kialakított helyiségében – hangzott el az Idõsügyi Tanács legutóbbi ülésén. Fintor Károlyné, a tanács titkára kiemelte, az ügyintézõk csak nyíregyházi lakosokat tudnak fogadni,
és személyes ügyek kivételével minden közérdeklésre
számot tartó témában lehet õket keresni. Az idõsek
idén sem maradnak programok nélkül. Mint kiderült:
folytatódik a Szépkorúak Akadémiája, lesz ismét
olimpia, Ki mit tud? és fõzõverseny, illetve februárban tartják a Meséld el nekem címû, személyes
élettörténeteket feldolgozó pályázat díjátadóját is.

SZENTIMRÉS OVICSALOGATÓ
A 2017 õszétõl bõvülõ, a Szarvas utcán található
Szent Imre Katolikus Óvoda az érdeklõdõk számára
nyílt napot szervez. Olyan családok érdeklõdésére
számítanak, akik gyermekeiknek óvodás életszakaszukban nyugodt, szeretetteljes légkört, a keresztény
értékrend szerinti nevelést kívánják biztosítani. Modern fejlesztõ eszközökkel, módszerekkel, 21. századi feltételrendszerrel segítik az óvodás gyermekek képességeinek kiteljesedését, harmonikus fejlõdését.
Legyél te is szentimrés, késõbbi tanulási lehetõségek a Szent Imre általánosban és gimnáziumban.
A nyílt nap ideje: 2017. február 16., csütörtök 15.30–
17.00 óra között.

TEXTIL, KERÁMIA, FOTÓ. A magyar kultúra napja alkalmából két kiállítás is nyílt a Nyíregyházi Városi Galériában.
Az emeleti termekben Fekete Nóra textilmûvész, Gabulya
Márta kerámiatervezõ mûvész és Homoródi Éva festõmûvész közös tárlata tekinthetõ meg, míg az alsó szinten Móricz 35’ címmel színháztörténeti fotókiállítás (dr. Karádi Zsolt
és Karádi Nóra tárlata) várja az érdeklõdõket február 22-éig.
COMPUTER RETRO – az informatika hõskora címmel
nyílt tárlat a volt SZÜV székházban (Vasvári Pál u. 1.). A
’80-as, ’90-es évek sztár-számítógépeit állították ki, valamint a SZÜV hagyatékot is bemutatják. Korhû helyszínen
láthatóak a korabeli eszközök, melyek között mûködõ és
kipróbálható gépek is vannak. A belépés ingyenes, tárlatvezetés elõre egyeztetett idõpontban. Megtekinthetõ: március 2-áig, kedden, szerdán, csütörtökön 10.00–16.00 óra
között. Érdeklõdni: 30/218-1021.
MACKÓBARLANG címmel kiállítás nyílt a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Sok-sok mackóval,
játékkal és nyereményekkel várják a macikedvelõket.
Megtekinthetõ: május 31-éig. Információ: 30/218-1021.
Helyszín: Nyíregyháza, Toldi u. 23.

GAZDIKERESÕ
Rodger: Körülbelül 4 éves, keverék, ivartalanított kan,
akit egy másik kutya támadott meg a nyíregyházi Huszártelepen. Tele sebekkel, sokkosan került gondozásunkba. Mára teljesen felépült lelkileg és fizikailag is.
Családi kedvencnek ajánljuk!
Athos: Körülbelül 2 éves, ivartalanított, keverék kan,
akit egyszer már örökbe fogadtak Állatotthonunkból,
de szökõs természetét gazdái nem tudták tovább vállalni, így visszakerült a kennelsorra! Nagyon kedves,
barátságos, pusziosztó aktív kutya, akit aktív gazdinak
ajánlunk!

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 11., szombat 19.00 Függöny fel!, E. Kovács
bérlet, Nagyszínpad
Február 13., hétfõ 14.00 Függöny fel!, Móra bérlet,
Nagyszínpad, 19.00 Függöny fel!, Kelet bérlet, Nagyszínpad, 19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Vasvári
„B” bérlet, Krúdy Kamara
Február 14., kedd 10.00 Vuk, Maci Laci bérlet, MÛvész
Stúdió, 14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Árgyílus bérlet, Nagyszínpad, 19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!,
Vasvári „C” bérlet, Krúdy Kamara, 19.00 A pillangók
szabadok, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
Február 15., szerda 10.00 A kisfiú meg az oroszlánok,
Ágacska bérlet, Nagyszínpad, 10.00 Vuk, Mikrobi bérlet, MÛvész Stúdió, 19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy
más!, Kölcsey „A” bérlet, Krúdy Kamara
Február 16., csütörtök 10.00 Vuk, Óz bérlet, MÛvész
Stúdió, 14.00 Függöny fel!, Eötvös bérlet, Nagyszínpad,
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Kölcsey „B” bérlet, Krúdy Kamara
Február 17., péntek 14.00 Függöny fel!, Kodály bérlet,
Nagyszínpad, 19.00 Függöny fel!, Déryné bérlet, Nagyszínpad
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

EGY VASKERESKEDÉS EMLÉKÉRE
„Mindennemû vasáruk, szerszámok, edények, konyhafelszerelések és háztartási cikkek, mezõgazdasági eszközök, mûszaki cikkek, olajok állandó nagy raktára. Mezõgazdasági gépek képviselete” – olvasható abban az
1928-ban megjelent hirdetésben, amely Nyíregyházán
az akkori Vay Ádám utcai vaskereskedésbe invitálta a
vevõket. Az egykor nagy forgalmat bonyolító kereskedést Wirtschafter Ármin alapította, ahogyan ezt emléktábla is hirdeti az egykori épület helyén álló ház falán
(képünkön).
A nagy múltú Wirtschafter család Zemplén vármegyébõl származott. Innen települt át Ármin, aki Ottó fia
születését azzal tette emlékezetessé 1882-ben, hogy a
Pazonyi (késõbb Vay Ádám, ma Dózsa György) utca 3.
sz. alatti épületben, Szopkó Alfréd gyógyszerész házában vaskereskedést nyitott. Tizennyolc évvel késõbb a
már fiatalemberré lett Ottó apja örökébe lépett és átvette az üzlet vezetését. Az alapító 1901-ben elhunyt, de a
jól bejáratott név mindvégig ott maradt az üzlet cégérén: „Wirtschafter Ármin vaskereskedés”.
Hamarosan Ottónak is ifjú segédei akadtak a fiai, András és Gábor személyében. 1918-ban hadi fémbeváltó
helynek is kijelölték, ahová hazafias kötelességbõl a fémtárgyakat be lehetett szolgáltatni.
Az árukészletet és a kínálatot is folyamatosan bõvítették. Egy 1927-es hirdetésben például azt adják közzé, hogy a vaskereskedés a Magyar Királyi Államvasutak gépgyárának kerületi képviselete, ahol „mindennemû gazdasági gépek, cséplõgarnitúrák szakszerû el-
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adása” történik. A fiúk lettek volna azok, akik a családi
vállalkozást tovább viszik, azonban a történelem közbeszólt. 1944-ben a vaskereskedést elvették, a családot
pedig elhurcolták.
A második világháború borzalmait csak András és
Gábor élték túl, akik 1945-ben tértek haza szülõvárosukba. Szinte elölrõl kellett kezdeniük mindent, de szorgalmukat siker koronázta és újra a város megbecsült kereskedõi lettek. Azonban az 1949-es államosítással odaveszett mindenük. A testvérek Budapestre költöztek és
ott alapítottak családot.
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