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EZREK SEGÍTETTÉK

AKTUÁLIS

EGYÜTT JÁRHATÓ.
Házaspárok útjának
tizenhat stációja várja
ezentúl a párokat
Sóstón, hangulatos
környezetben.
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EGÉSZSÉGÜGY

INGYENES SZÛRÉS.
Ingyenes szûrõvizsgálat
indul a Hatzel téri 100
Éves Patikában, amit az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság is támogat.
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LÁNGLOVAG

MOSOLYNAP
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FARSANG

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából Nyíregyháza több pontján is tartanak megemlékezést február 24-én, jövõ hét pénteken. A Polgármesteri
Hivatal Krúdy-termében kihirdetik az irodalmi pályázat eredményeit, majd emlékezõ beszédet mond dr. Ulrich Attila alpolgármester. Elõadást adnak a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium diákjai, délután pedig megkoszorúzzák Toma András
emléktábláját a Virág utcában. A Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emlékmûvénél 17 órakor kezdõdik a fõhajtás, itt mond majd emlékezõ beszédet dr. Kovács
Ferenc polgármester. A VMKK is szervez a jövõ héten programokat. Részletesen a
9. oldalon.

XXIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM
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MESEBIRODALOM

Ebben az évben a farsang vízkereszttõl, január 6-tól a húsvét elõtti nagyböjt kezdetéig, vagyis hamvazószerdáig, március elsejéig tart. Ez az idõszak az ovisok számára is
sok készülõdést és izgalmat tartogat, hiszen különleges maskarákat ölthetnek magukra. Mint képünkön látszik, a Thúróczy ovi Mustármag csoportjában is megelevenednek ilyenkor többek között a hercegnõk és a kalózok. További rengeteg fotó folyamatosan a nyiregyhaza.hu óvodák menüpontjában.

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTOK ÚJULNAK MEG
Két gyermekjóléti központ is megújul Nyíregyházán. A
Május 1. téren a beruházás már befejezõdött, a Körte utcai
ingatlannál pedig még tartanak a felújítási munkálatok. A tervek szerint az épületek teljes átadása az év végén várható.
A beruházási munkálatok befejezõdtek, már csak az eszközbeszerzés van hátra a Május 1. téren található ingatlanban. Az épületet pályázat keretében újították fel, melynek a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása volt a célja. Itt a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Északi Telephelye fog a jövõben mûködni.
Az intézmény részére eddig a Tas utcai bölcsõdében alakítottak ki egy külön helyiséget, azonban az ellátások meg-

felelõ mûködése miatt szükségessé vált egy önálló központ kiépítése. Jászai Menyhért alpolgármester szerint
ezzel az egész szociális ellátási rendszer jól jár, hiszen a
Május 1. tér alatti ingatlan erre a célra történõ átalakításával egy tágabb helyen, korszerûbb keretek között folyhat
az ügyintézés, ugyanakkor a bölcsõde is ezentúl nagyobb
területtel gazdálkodhat majd.

ÚJ ÉPÜLETRÉSZT IS KIALAKÍTOTTAK
Az ingatlanon a teljes felújítás és korszerûsítés mellett
egy közel 100 négyzetméteres új épületrészt is kialakítottak, a tetõre napelemeket telepítettek a környezetbarátabb

energiagazdálkodás jegyében, az épületet pedig teljesen
akadálymentesítették.
A Május 1. téri ingatlanon kívül a Körte utca 41/A alatti
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ épületét is
felújítják. Itt még jelenleg is zajlanak a munkálatok. Az átalakítás során a régi toldaléképület helyére egy új, 140 négyzetméteres épületszárny került. A homlokzat új színvakolatot
kap, kicserélik a nyílászárókat, valamint a fûtési rendszert is
korszerûsítik. Az udvaron új burkolatot raknak le, parkolókat alakítanak ki és megoldják a csapadékelvezetést is.
A két gyermekjóléti központot közel 225 millió forintból újítják fel, az épületek teljes körû átadása a tervek szerint az év végén várható.

NAPRÓL NAPRA
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FEBRUÁR

KEDD
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FEBRUÁR
CSÜTÖRTÖK

HANG-VILLA

RETRÓ KIÁLLÍTÁS

Dr. Granville Pillar, Nyíregyházán élõ
ír származású egyetemi professzor – akit
egyébként jól ismernek a helyi zenei élet
szereplõi is – a Bencs Villában lépett fel.
A közönség ezúttal is megbizonyosodhatott az egyetemi tanár hitvallásáról: „A
zene gyönyörködtet és örömöt szerez.”

Retró kiállítást rendeztek a Móricz
Zsigmond könyvtárban. A tárlat célja, hogy a fiatalabb korosztály is megismerje a korszak letûnt világát, valamint felfedezze értékeit. Megtekinthetõ: február végéig a könyvtár olvasótermében.

FEBRUÁR

PÉNTEK
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FEBRUÁR
SZOMBAT
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HOLLÓHÁZI TÁMOGATÁS

MENNYI? 30!

Az Eszterlánc Északi Óvoda Tas utcai székhelyének Mókus és Bambi csoportja étkészletük korszerûsítésének
céljából levelet írtak a Hollóházi Porcelángyárnak, akik végül lapos- és
mélytányérokat, illetve bögréket ajánlottak fel a kicsiknek.

A népi hagyományok jegyében ünnepelte 30. házassági évfordulóját a kiváló, többszörösen kitüntetett néptáncos,
koreográfus, táncpedagógus Demarcsek
György és hitvese. A nagyszabású lakodalomra közel 200 vendég érkezett, akik
személyesen adták át jókívánságaikat.

EZREK SEGÍTETTÉK A TERVEZÉST

Február 12-én lezárultak a fenntartható városi mobilitási terv megalapozását
célzó online és papír alapú kikérdezések.
Nyíregyháza új közlekedési stratégiájának
megalapozására általános problémafeltáró kérdõív készült a lakosság véleményének megismerése érdekében valamennyi
közlekedési módra vonatkozóan.
A kérdõívet elektronikusan és papír alapon is ki lehetett tölteni, közel 850-en éltek ezzel a lehetõséggel. A kitöltõk között
városi rollert, valamint családi belépõjegyeket sorsolnak ki a Nyíregyházi Állatparkba és az Aquarius Élményfürdõbe a
„Helló Nyíregyháza!” rendezvényen, április 21-én.

A BUSZOK VOLTAK FÓKUSZBAN
FEBRUÁR
VASÁRNAP
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FEBRUÁR

HÉTFÕ
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XV. SZABOLCS KUPA

VESSZEN A TÉL

XV. alkalommal rendezték meg a
Szabolcs Kupa Nemzetközi Fodrász,
Kozmetikus, Mûkörömépítõ és -díszítõ
Versenyt Nyíregyházán, ezúttal a Váci
Mihály Kulturális Központban, ahol a
nevezõk tanuló, felnõtt és mester kategóriában mérhették össze tudásukat.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kereszt utcai telephelyének óvodásai már
nagyon várják a tavaszt, ezért a napokban tüzet raktak és beledobták saját készítésû kiszebábjaikat annak reményében, hogy hamarosan beköszöntsön a jó idõ.

FEBRUÁR

KEDD
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FEBRUÁR

KEDD

A HÓNAP MÛTÁRGYA

FAKIVÁGÁS
Fakivágási és gallyazási munkálatokat végzett a NYÍRVV Nonprofit Kft. és
az E.ON a Honvéd utcán, mely során
kivágták a kiszáradt, balesetveszélyes
kõriseket, illetve levágták a vezetékeket veszélyeztetõ ágakat is. A munkálatok teljes útlezárás mellett zajlottak.

2

KÖSZÖNIK AZ AKTIVITÁST
Valamennyi kérdõívben lehetõség volt a
konkrét észrevételek, javaslatok megtételére, amelyekbõl több ezer érkezett a nyíregyházi és Nyíregyháza környéki lakosoktól. Mind az önkormányzat, mind a mobilitási terv készítõi ezúton köszönik a lakosság aktív részvételét, az észrevételek, javaslatok részletekbe menõ megfogalmazását.

FIGYELEMMEL KÍSÉRHETÕ
A következõ hetekben zajlik a felmérések feldolgozása és értékelése, amely meghatározó lesz a stratégia megalapozásához
és a leendõ fejlesztések megfogalmazásához. Az érdeklõdõk a tervezés folyamatát
figyelemmel kísérhetik a http://www.nyiregyhaza.hu/kozlekedes oldalon, valamint
a késõbbiek során megrendezendõ lakossági fórumokon.

A SÉTÁLHATÓ NYÍREGYHÁZÁÉRT

14

A Jósa András Múzeum elõcsarnokában látható a hónap mûtárgya – a 2016os év egyik legkülönlegesebb, legérdekesebb néprajzi szerzeménye volt –, egy
1897-ben készült, szépen díszített fa borotvatartó, melyet dr. Ratkó Lujza, a néprajztudományok kandidátusa gondoz.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

A helyi közösségi közlekedés, a kerékpáros és az egyéni autós közlekedés problémáinak, illetve a lakosság észrevételeinek, javaslatainak jobb megismerése érdekében tematikus elektronikus kérdõívek
kitöltését is várták a tervezõk. Több mint
800 kitöltött kérdõív érkezett, melynek

több mint fele a nyíregyházi autóbusz-közlekedésre vonatkozott. Február 7-én a nyíregyházi helyi autóbuszokon közel 750 utas
válaszolt a kérdezõbiztosok kérdéseire.

Nemzetközi kooperáció indult a sétálható városok kialakítására a Duna régióban. A CityWalk elnevezésû projekt megvalósításában Magyarországot Nyíregyháza, valamint a szegedi székhelyû Elsõ Magyar Felelõsségteljes Innováció Egyesület
képviseli.
A nemzetközi együttmûködés célja,
hogy a városok környezetbarát, alacsony
zajszennyezettségû, alacsony szén-dioxidkibocsátású és biztonságos közlekedési
rendszerû életteret biztosítsanak lakóik
számára, ahol a közlekedés elsõdleges formái a gyaloglás, kerékpározás és a közösségi közlekedés.

A projekt megvalósításához szükséges
2,38 millió euró összegû forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz biztosítja
a 30 hónapos (2016. december–2019.
május) idõtartam alatt. Nyíregyháza módszertani útmutatót és képzési programot
dolgoz ki a városi gyalogos közlekedés
fejlesztés tervezése témájában, amit valamennyi partnerváros használni fog majd
saját gyalogos közlekedés fejlesztési tervének elkészítése során. A projekt keretében Nyíregyháza városában is elkészül a
gyalogos közlekedés feltételeinek javítását szolgáló terv, valamint kisléptékû fejlesztések is megvalósulnak.
2017. FEBRUÁR 17.

AKTUÁLIS

A HÁZASPÁROK EZENTÚL SÓSTÓN IS KÖZÖS ÚTON JÁRHATNAK
Valentin-nap környékén 4 kontinens 21 országában,
köztük Magyarországon is megünneplik a házasság hetét. Nyíregyháza különlegességgel jelentkezik: házaspárok útjának tizenhat stációja várja ezentúl azokat a párokat Sóstón, akik szeretnék hangulatos környezetben feleleveníteni a házasság legmeghatározóbb állomásait.
A házasság hetének kezdeményezése közel egy évtizede indult Angliából, azóta nemcsak világméretûvé nõtte
ki magát, hanem számos ismert közéleti személyiség is
csatlakozott hozzá. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és
civil szervezetek széleskörû összefogásával, számtalan
nagyváros, település, közösség részvételével. A cél, hogy
egy héten keresztül a család és a házasság fontosságára
irányítsák a figyelmet.

ISTEN CSODÁLATOS AJÁNDÉKA

és áldásul szolgál életük minden más területén is. Az eseménysorozatban Nyíregyháza is már több éve részt vett,
eddig a görögkatolikus egyház szervezésén keresztül, ám
idén a római katolikusok is csatlakoztak hozzájuk. Ezzel
nemcsak a szervezõk köre bõvült, hanem a programkínálat is. A hét minden napjára jutott a család, a párkapcsolat
témáját központba állító rendezvény, s az országban ilyenkor szokásosan megrendezett események a városban is
megvalósulhattak: megáldották a jubiláló házaspárokat,
éjszaka közösen, virrasztva imádkozhattak a Magyarok
Nagyasszonya Társszékesegyházban a házaspárok, s megtartották a házasok vacsoraestjét, valamint a szerelmesek
vacsoráját is.

HÁZASPÁROK ÚTJA, ÜZENETEKKEL
A programok sorába illeszkedett a Sóstón elkészült Házaspárok útjának átadása is. A tó partjának sétányán ezen-

A házasság hete szervezõi a következõképpen fogalmazzák meg a rendezvény célját. A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet,
a hûség és az õszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban
egy férfi és egy nõ saját elhatározásából elkötelezi magát,
hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törek-

ban, plébániakertekben is látogatható. Az eredeti Házaspárok útja Óbudaváron, a Magyar Schönstatt Családmozgalom központjában, a schönstatti kegykápolnánál található. A sóstói utat a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya
Társszékesegyház gondozásában Ozsvári Imri grafikusmûvésznõ munkája nyomán Majchrovics János készítette.

ÖRÖKBE FOGADVA
Zsatkuné Szabó Mónika, a nyíregyházi Házaspárok útjának megálmodója úgy véli, az út feladata az, hogy a
párok tudatosan éljék meg a házaséletüket, szeretetben, a
gyermekeiket úgy neveljék, hogy az igazságosságban és
helyes úton járjanak, valamint, hogy a boldog családi életet minél többen megtapasztalhassák, illetve akik gondokkal, terheket hordozva küzdenek, azokat pedig átsegítse a
problémákon és megoldásokat kínáljon számukra. A Sóstón most átadott utat a nyíregyházi történelmi egyházak
vezetõi áldották meg. Az egyes állomásokat intézmények,
szervezetek, családok fogadhatták örökbe. Erõs gyermekeket nevelünk – olvasható a hatodik stáció felirata. A
Lukács házaspár négy gyermeket nevel, így szorosan közel áll hozzájuk az üzenet. – Amikor megtudtuk, hogy az
állomásokat örökbe lehet fogadni, nem haboztunk, a választás pedig egyértelmû volt számunkra. Nemcsak a gyermekeink miatt érezzük a tábla üzenetének fontosságát,
hiszen rajtuk kívül még sokakkal kapcsolatban vagyunk,
akiknek a lelki fejlõdéséért felelõsnek érezzük magunkat.

A CSALÁDOK PIHENÕHELYE

Az egyházak képviselõi és dr. Kovács Ferenc
polgármester az avatáson
szik egész életében. Ilyen módon a házasság felelõsségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra,

túl tizenhat stáció várja azokat a szerelmeseket és házaspárokat, akik szeretnék hangulatos környezetben feleleveníteni a házasság legmeghatározóbb állomásait. Az út megálmodói azt szerették volna, hogy egy olyan helyet teremtsenek, ahol a pároknak kettesben, szabadon végigjárva az
utat, a padokon megpihenve, meghitt pillanatokat átélve
lehetõségük nyílik a köztük lévõ szeretetkapcsolat megerõsítésére. Ebben a táblán olvasható rövid gondolatébresztõk
is segítenek nekik: a szentírási idézetek és feladatok beszélgetésre ösztönzik a párokat, segíthetnek nekik a felmerülõ nehézségeket orvosolni, emlékezni a régi szép idõkre,
tervezgetni a közös jövõt. A Házaspárok útja a világ számos részén, valamint Magyarország több helyén, kastélyok-

NÕTT A HÁZASSÁGKÖTÉSI KEDV
Többen kötöttek házasságot 2016-ban, mint az azt megelõzõ esztendõben Nyíregyházán. Nõtt a bejegyzett élettársi kapcsolatok száma, továbbá apasági nyilatkozatot
is jóval többen tettek, mint a korábbi években.
„Életem szerelmével szeretném összekötni az életemet.”
Talán a legjobb válasz arra, hogy az utóbbi években miért döntenek egyre többen a házasságkötés mellett... A

megfigyelhetõ, hogy nõ a házasulási hajlandóság – nyilatkozta szerkesztõségünknek Veres Ildikó, az önkormányzat anyakönyvi csoportjának vezetõje. A házasság
mellett egyre népszerûbb az együttélés is. A jelenleg
hatályos jogszabály szerint az anyakönyvvezetõ elõtt csak
azonos nemûeknek van lehetõségük együttélés formájában hivatalossá tenni kapcsolatukat. A különnemûek az
együttélést közjegyzõvel jegyeztethetik be. Az együttélések nagy számára utal, hogy jóval többen tettek az elmúlt esztendõben apasági elismerõ nyilatkozatot gyermekszületés kapcsán. Sajnos nem csak a házasságkötési
kedv mutat növekvõ tendenciát. A bíróságokon sok a
bontóper is.

Sóstó a családok életében kiemelt jelentõséggel bír,
nemcsak a nyíregyháziak látogatják szívesen, hanem az
ország különbözõ pontjairól és külföldrõl is sokan felkeresik. Dr. Kovács Ferenc polgármester szerint éppen ezért
a házaspárok útjának így nem is lehetne jobb helyszínt
találni a városban, és örömét fejezte ki, hogy Nyíregyházán egy ilyen szép kezdeményezés megvalósulhatott. Mint
mondta, a házasság, a gyermek, a család nemcsak az egyének, hanem a közösség, a város számára is kiemelten fontos értékek. Hangsúlyozta azt is, reméli, hogy a Házaspárok útjának stációi indíttatást és hitet adnak a házasulandóknak, hogy érdemes házasságot kötni. A polgármester azt is kiemelte, Nyíregyháza azon kevés megyei jogú
városok közé tartozik, ahol az elmúlt években folyamatosan nõtt a házasságkötések és a születések száma.

SZÍVES MEGLEPI
Valentin-napi pad és faragott tulipán várta az andalgó
szerelmes párokat Nyíregyházán, kedden. A Hõsök terén
található meglepetést a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai valósították meg. A pad melletti tulipánnal szeretnének egy kis vidámságot hozni a mindennapokba, jelezve
számunkra, hogy közeledik a tavasz, nemsokára vége a
fagyos idõnek. Egyébként számos meglepetést készített már
a városüzemeltetõ társaság, legutóbb rönkfa hóembere-

EGY ÉVVEL ELÕTTE LEHET JELEZNI

szerelmesek leginkább májusban, júliusban és augusztusban mondják ki a boldogító igent, de az utóbbi években egyre többen választják az elsõ õszi hónapot, a szeptembert. A statisztika szerint az utóbbi néhány évben
2017. FEBRUÁR 17.

Az anyakönyvi hivatal a válásokról statisztikát nem készít ugyan, de a téli hónapokban, amikor kevesebb a házasságkötések száma, sokkal szembeötlõbb a válások
emelkedése – mondja az anyakönyvvezetõ. Akik azonban úgy döntenek, hogy összekötik életüket, nem árt, ha
tudják, hogy a tervezett esküvõ elõtt maximum 1 évvel,
de legalább 30 nappal lehet bejelenteni a házassági szándékot. A házasulandók az anyakönyvi hivatalba már érvényes személyazonosító okmányokkal érkezzenek.
Amennyiben nõtlen vagy hajadon, nem kell a családi állapotot igazolni, aki azonban már elvált vagy özvegy, ezt
a szükséges dokumentumokkal is alá kell támasztania. A
további felmerülõ kérdésekkel kapcsolatban az anyakönyvi
hivatalok munkatársai telefonon és személyesen is rendelkezésre állnak.

ket helyeztek ki a városközpont parkjaiban. Négy évvel
ezelõtt ugyancsak meglepetésnek szánták az integetõ Mikulást, ami a piaccsarnok tetejére került, és olyan kedvezõ fogadtatása volt, hogy azóta is minden évben felállítják. A Karácsonyi Forgatagban különbözõ 3D-s figurákkal teszik színesebbé, vidámabbá az ünnepi városközpontot. Minden évben újdonság a formaágyások kialakítása
is. Ugyancsak meglepetés volt tavaly húsvétkor a locsolkodást idézõ dézsa és a belõle kiömlõ virágminta a Hõsök
terén. Virágosították a sárga dombháznál a használaton
kívüli szökõkutat, és évrõl évre virágpiramist helyeznek
el a Takarékpalota elõtt.
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ÚJ BEJÁRATOT KAPOTT AZ „SZTK”
A Jósa András Oktatókórház egyre gyakrabban számíthat civil segítségre, nagylelkû felajánlásokra.

RÉSZLEGES
LÁTOGATÁSI TILALOM
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének tájékoztatása szerint megyénkben megindult az influenzás és
influenzaszerû megbetegedések számának csökkenése. Fentiekre való tekintettel, és a betegellátás zavartalanságának érdekében február 15-étõl feloldották és
részlegessé módosult a teljes látogatási tilalom a nyíregyházi telephelyeken (Szent István utca, Sóstói út). A
látogatási tilalom visszavonásig továbbra is érvényben marad a Szülészet-Nõgyógyászati és a Gyermekosztályon, illetve az Újszülött részlegen.

A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület tagjai tavaly
például a kórházba látogattak, ahol a vezetõséggel egyeztetve felmérték, milyen felújítási munkálatok a legszükségesebbek az intézményben. Ennek eredményeként és
a társadalmi szerepvállalás újabb szép példájaként a
Beliot Kft. a lakosság által SZTK-ként ismert épületének
Bocskai utca felõli bejárati ajtaját cserélte ki.
A cég munkatársai a hétvégén el is végezték a több
mint 700 ezer forint értékû és már nagyon idõszerû munkálatokat.

ÚJRA MINDENKINEK BECSENGETTEK!
A felvétel Balázs Attila
fotóriporter a 35. Magyar
Sajtófotó Pályázaton nagydíjat
kapott sorozatának egyik
darabja, mely a Vécsey
iskolában készült

IN MEMORIAM
DR. SZABÓ ANTAL
(1942–2017)

Újra elindul a Down Egyesület által életre hívott „Mindenkinek becsengettek!” projekt Nyíregyházán. A csatlakozó többségi intézmények révén több száz kisgyermek kipróbálhatja és átélheti, amikor fogyatékkal élõ társat fogadnak osztályukba, és együtt tanulnak 10 héten
keresztül, pedagógusok és gyógypedagógusok összefogásával.
A Göllesz Viktor szakiskolában három hónapra fogadják be óvodásaikkal és diákjaikkal az értelmi lemaradással élõ gyermekeket. A találkozások alkalmával közös játékokon és képességfejlesztõ foglalkozásokon keresztül a
gyermekek megismerhetik egymást, értékes és hasznos idõt
tölthetnek együtt. Ezek során a sajátos nevelési igényû
gyerekek a környezet stimuláló hatására nagyobb mértékben fejlõdhetnek, ami nemcsak képességeik kibontakoztatását eredményezi, hanem önbizalmuk erõsödését is lehetõvé teszi. Így közelebb kerülnek egy önálló és eredményes felnõtt élet lehetõségéhez.
Kisari Károly, a Down Egyesület elnöke szerint gyerekkorban még megvan az a nyitottság, amit felnõttkorra meg-

tanulunk elnyomni. Ezért a programban részt vevõ többségi gyermekeknél szeretnék elérni, hogy ez a nyitott hozzáállás megmaradjon bennük, s majd felnõttként jobban
tudják tolerálni a fogyatékkal élõ embertársaikat.
A pedagógusok és többségi gyermekek, illetve fogyatékkal élõ társaik között olyan híd alakulhat ki a projekt
során, mely a befogadóbb bánásmódot részesíti elõnyben.
Nem ritka, hogy a programban részt vevõk között a kapcsolat továbbra is megmarad. Ezt Szilágyiné Botos Mária,
a Kodály Zoltán Általános Iskola ének-zene tanára is alátámasztja. Osztályában korábban vendégül láttak egy fogyatékkal élõ gyermeket, aki még most is gyakran meglátogatja õket, s mint mondja, diákjai szívesen és örömmel
fogadják, az elválás pedig mindig nehezen megy.
A Down Egyesület által 2009-ben életre hívott „Mindenkinek becsengettek!”program Magyarország több
nagyvárosa mellett határainkon túl is sikeres. Nyíregyháza mellett Kassán, Nagykárolyban és Szatmárnémetiben
is elindult. A programot a részt vevõ osztályok közös gálával zárják, továbbá Nyíregyházán különleges flashmobbal is készülnek.

BEVEZETÕKURZUS A VOJTA-TERÁPIÁBA
A Nemzetközi Vojta Társaság, az SZSZBMK Jósa András Oktatókórház és a Down Egyesület közös szervezésében a Vojta-terápiát bemutató kurzuson vehettek
részt az ország minden tájáról érkezõ szakemberek a
Jósa András Oktatókórházban.
A Václav Vojta, cseh ortopéd-neurológus által kidolgozott terápiáról Magyarországon eddig még nem rendeztek
országos ismertetõkurzust. A világszerte, fõleg Európában
nagy sikerrel, ötven éve használt módszer fõként a csecsemõk fejlõdési és motoros zavarainak, illetve a gyermek- és
felnõttkorban az agy károsodása miatt kialakuló mozgási
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rendellenességeknek a kezelésében használt metódus. A
mozgásfejlesztõ terápia lényege, hogy egy meghatározott
testhelyzetben, meghatározott pontra/pontokra és irányban/
irányokban kifejtett enyhe nyomás segítségével érik el a
kívánt izomaktivitást, mely javítja az önészlelést és a térérzéket, illetve jótékony hatással van az emésztésre, a vérkeringésre és a légzés mélyülésére. Jelenleg a Jósa András
Oktatókórház az egyetlen egészségügyi intézmény Magyarországon, ahol ez a kezelés OEP-finanszírozás keretein
belül érhetõ el a betegek számára. A jövõbeli célok között
szerepel a módszert oktató országos képzõkurzusok szervezése is Nyíregyházán.

Hosszú, türelemmel viselt
betegség után 2017. február
1-jén elhunyt kórházunkban
dr. Szabó Antal.
Abban a kórházban,
amelynek életét és nagy hatású munkásságát szentelte.
Fiatal szakorvosjelöltként
a legkiválóbb mesterektõl és
inspiráló környezetben sajátíthatta el a mikro-fülsebészeti technika, valamint a
gégedaganati mûtétek és nyaki blokkdisszekciók teljes tárházát a Jósa András Oktatókórház, dr. Szócska
János által vezetett Fül-Orr-Gégészeti Osztályán.
Az elsõk között tett szakvizsgát foniátriából az országban. Felbecsülhetetlen szaktudását sikeresen és
eredményesen alkalmazta a gégemûtéten átesett betegek beszédrehabilitációjában, illetve a civil szféra
szakmaspecifikus igényeinek ellátásában is. Mûvészeknek, tanároknak segített visszanyerni, megtalálni hangjukat, olyan embereknek, akiknek hangjuk
hivatásuk, személyiségük lényegét jelenti. Foniátriai
pácienseivel mindig végtelen türelemmel, empátiával és kitartással foglalkozott.
Szerette a munkáját, a hivatásából adódó kihívásokat, amelyeknek mindig megfelelt. Kiválóan képzett, nagy empátiás készséggel rendelkezõ, betegei
által közkedvelt orvos volt. Részt vett az osztály tudományos munkájában, elõadásokat tartott és foniátriai
továbbképzéseket szervezett.
Nyugdíjaztatása után is tovább dolgozott, amíg
egészsége engedte, továbbadta tudását az ifjabb generációnak. Öröksége így nem merülhet feledésbe
abban a kórházban, amelynek neve összefonódott a
dr. Szabó Antal által képviselt kiemelkedõ szakmai
és örök emberi értékekkel.
Emlékét kegyelettel megõrizzük.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház
Jósa András Oktatókórház
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INGYENES SZÛRÕVIZSGÁLATOK AZ EGÉSZSÉGÉRT
Ingyenes szûrõvizsgálat indul a Hatzel téri 100 Éves
Patikában, amit az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság támogatásával dr. Agárdy Miklós háziorvos, valamint
szakszemélyzete irányít majd és négy térítésmentesen
igénybe vehetõ alkalomból áll.

(Fotó: internet)

Az elsõ egészségfelmérésre február 17-én, pénteken 10 és
18 óra között várják az érdeklõdõket. Lesz lehetõség vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-, testtömeg- és testmagasság-mérésre, valamint testzsír-meghatározásra is. Az ingyenes vizsgálatokat érkezési sorrendben végzik majd a szakemberek.

AZ EGYÉN SZEREPE FONTOS
Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
vezetõje azt mondta, a program célja, hogy felhívják a
lakosság figyelmét arra, maguk is tehetnek az egészségükért. Ezt szolgálja majd a 4 alkalmas ingyenes szûrõprogram, amelynek segítségével felfedezhetõek akár kezdõdõ betegségek is.

A „LENDÜLETTEL AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT” INGYENES SZÛRÕVIZSGÁLAT-SOROZAT TOVÁBBI PROGRAMJAI
Február 24., péntek 9 és 18 óra között – csontsûrûség-vizsgálat. Az alkaron végzett fájdalommentes felméréshez elõjegyzés szükséges a 100 Éves Patika 42/
780-260-as telefonszámán, ami éjjel-nappal hívható. A
vizsgálatra elsõsorban 50 év feletti nõk és 60 feletti férfiak jelentkezését várják.

2017. FEBRUÁR 17.

Március 24., péntek 9 és 18 óra között – érszûkületvizsgálat (négy végtagvizsgálat BOSO készülékkel fájdalommentesen). Ehhez szintén elõjegyzés szükséges a
100 Éves Patika telefonszámán. A vizsgálatra az ötvenedik életévüket betöltött nõket és férfiakat, illetve a dohányosokat várják.

Április 21., péntek 10 és 17 óra között – stressz-szûrés. Önkitöltõs tesztre várják az érdeklõdõket dr. Derkács
Mária pszichiáter szakorvos vezetésével. A vizsgálatra
az ötvenedik életévüket betöltötteket, illetve a dohányosokat várják. Az önkitöltõs teszt kitöltéséhez szintén elõjegyzés szükséges.
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SIKERTÖRTÉNET

TÜZET OLT, EMBEREKET MENT, ÉLETE KOCKÁZTATÁSA ÁRÁN IS
Naponta farkasszemet néz a tûzzel vagy a füsttel, elõfordul, hogy kézben visz ki házból égõ gázpalackot, vagy
éppen gyalog szalad fel a 9. emeletre több mint 30 kilós
felszerelésben, netán roncsok közé beszorult sérültet vág
ki. Mindeközben pedig saját életét kockáztatja azért, hogy
másokét meg tudja menteni, immár 17 éve. Virág Csaba
fõtörzsõrmesterrel, a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság beosztott tûzoltójával beszélgettem, aki a közelmúltban vehette át az év tiszthelyettese elismerést is.
„Jó reggelt kívánok! A hideg páratakaró alatt mínusz 4,
mínusz 5 fok a hõmérséklet, helyenként tükörjegesek az
utak. Az autósok fokozott figyelemmel vezessenek...” –
hangzik el a beköszönés a rádióban, december óta, szinte
már minden reggel. A kemény tél miatt ugyanis csúsznak
az utak, és sok a baleset, ilyenkor pedig a tûzoltóknak is
akad tennivalójuk bõven. A ma reggel azonban szerencsére nyugodtan indul. Bár az autók készenlétben állnak a
Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság szertárában,
egyelõre nem hangzik el riasztás. Itt ülök le beszélgetni Virág
Csabával az elmúlt 17 évrõl és a még tûzoltóként rá váró
legalább húszról, ugyanis ahogy õ mondja, ez neki nem
egy munka, hanem nagybetûs hivatás. 2000. szeptember
elsején szerelt fel, azóta pedig a B csoportban teljesít szolgálatot. A szakmai feladatokban kiemelkedõ és magas színvonalon nyújtott teljesítményét már többször elismerték, így
történt ez a napokban is, amikor dr. Góra Zoltán tû. vezérõrnagy, országos katasztrófavédelmi fõigazgatótól átvette
az év tiszthelyettese kitüntetést.

„SOSINCS HALÁLFÉLELMEM”
– A legelsõ bevetésemre már nem emlékszem, de vannak esetek, amelyek nagyon megmaradtak a fejemben –
kezdi a beszélgetést.

– Hogy tudod lezárni ezeket a napokat? – fordulok felé
kérdésemmel. – Nem kattogok rajtuk, mert nem szabad –
feleli. – Érdekel persze, hogy egy balesetnél, amin a fiúkkal nagyon sokat dolgoztunk, mi lett a sérültekkel, de ha
leadom a szolgálatot, nem szeretem hazavinni a szakmát.
Ha valaki ezt megteszi és két napig ezen gondolkodik,
attól be lehet fordulni.

erõnlét, de ha teheti, a társaival sorra indul versenyeken
is. Lettek már elsõk lépcsõfutó-bajnokságon, nyertek már
meg tûzoltósporton belül kismotorfecskendõ-szerelési versenyt, és folyamatosan indulnak országos, illetve megyei
labdarúgótornákon is.
– Imádom a munkámat. Ha megnyerem a lottót, akkor
is itt akarok dolgozni. Rengeteg pluszt és erõt ad, ha ki-

„GYEREKET KERESTÜNK A TÛZBEN”
– Vannak furcsa eseteink is persze. Egyszer Sóstóhegyre, egy lakástûzhöz riasztottak ki minket. Mire
odaértünk, mondták, hogy egy kisgyerek bent maradt.
Mindannyian berohantunk az égõ házba és kerestük
a kicsit, de nem találtunk senkit. Fél óra elteltével aztán hazahozta a 16 éves rokona...

DOLGOZATOT IS ÍRNAK

„CSABI, TE IDE BE AKARSZ MENNI?”

„LECSÚSZNI ÉJSZAKA KELLEMETLEN”

– Ha valaki felszerel a tûzoltósághoz, az tudja, hogy
mindent meg kell tennie. Ez benne van az esküszövegünkben is, hogy életünk kockáztatása árán is. Addig,
míg nem volt gyerekem, nem is ismertem a határaimat. Mikor megszületett a lányom, volt bennem egy
nagyon kicsi gát, de az is keveset fogott rajtam vissza.
Az egyik bajtársammal, akivel ráadásul nagyon jó barátok is vagyunk, nyolc évvel ezelõtt NyírtelekAlsósóskútra vonultunk ki egy tûzesethez. Égett a pajta és a fõépület is, nekünk pedig közte kellett volna
átmenni. Én el is akartam indulni, de nem tudtam, mert
éreztem, hogy húz vissza. A társam szólt rám, hogy
Csabi, te ide be akarsz menni? Aztán megnyugtattam,
hogy addig, amíg én bemegyek, jöhet õ is. Így mûködünk együtt egy csapatként...

– Az éjszakáink úgy zajlanak, hogy 21.30-tól 05.30-ig
takarodóidõnk van. Ilyenkor mindenki a saját körletében,
hálójában pihen. Ez akkor változik, ha bejön a riasztás.
Felvillan egy piros lámpa, elhangzik a riasztás, elmondják, hogy melyik autó és mihez vonul ki. Onnantól kezdve 2 percünk van az indulásig. Ha zuhanyzunk, ha alszunk, ha étkezünk, akkor is két perc. Mindent hagynunk
kell. A legénységi hálók a legfelsõ szinten vannak, így
onnan csúszdával jövünk le a szertárba az autókhoz.

Virág Csaba a frissen kapott kitüntetésével
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„HA MEGNYEREM A LOTTÓT...”
Csaba már 27 éve focizik, ami azt mondja, rengeteg
erõt ad neki a munkájához, hiszen nagyon fontos a fizikai

megyek egy balesethez és segítek egy autóból kivágni valakit, hogy így tovább éljen és odajön hozzám a mentõs,
meg a szolgálatparancsnokom és megveregeti a vállam,
hogy na, ez szép munka volt – teszi hozzá.
Fotó: archív

– Nem felejtem el, amikor 2005-ben a Nyíregyházi Állatparkba vonultunk ki, ahol az orrszarvú- és zsiráfház
gyulladt ki. Mindkét épület tetõszerkezete leégett, de sikerült megfékeznünk a tüzet, így nem terjedt tovább. Az
újfehértói baleset is megmaradt bennem, ahol egy teljes
család életét vesztette, vagy éppen a Kert utcai gázrobbanás. A hivatásunk során éppen ez okozza a legnagyobb
kihívást, hogy sosem tudjuk, mi vár ránk – folytatja.

– Mindig reggel 6.30-ra jövünk dolgozni. Ezt követõen
felkészülünk a szolgálatváltásra, ami 6.40-tõl 7 óráig tart.
Ilyenkor a leadószolgálat ügyel, és többek között átadja
az autót, a tömlõt, a sugárcsövet, a palackot és a csavarhúzót. Megreggelizünk, majd nyolc órától kezdõdik el a
napunk. Vannak tantermi foglalkozásaink, írunk például
dolgozatot is. Tanulunk arról, hogyan kell oltani a magasközépmagas épületek tüzeit, vagy éppen mi a teendõ egy
vegyi balesetnél. Azonban, ha befut egy riasztás, akkor
minden félbeszakad és vonulunk.
A beszélgetés során tudom meg, hogy a tûzoltóknak is
komoly órarendjük van. Ha éppen nincs riasztásuk, akkor
hétfõtõl péntekig tornaórán és alaki foglalkozáson vesznek
részt, emellett szerkarbantartás és a laktanya-takarítás is a
feladatuk, vasárnap pedig pihennek – magyarázza.

Csaba azt mondja, az év tiszthelyettese elismerésre
nagyon büszke, de nem ez a legfontosabb számára. Egyetlen terve van: társaival még nagyon sokáig együtt dolgozni és elérni, hogy a jövõben sokkal több legyen a megmentett ember, mint akin nem tudnak segíteni.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2017. FEBRUÁR 17.

HIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS
A NYÍRTÁVHÕ Kft. pályázatot hirdet határozott
idõtartamra az alábbi állás betöltésére:

Bérszámfejtõ munkatárs
Feladatok:
z
z

Bérszámfejtési feladatok teljes körû ellátása.
Bérekhez kapcsolódó adatszolgáltatások, bevallások, jelentések, könyvelési feladások elkészítése.

Pályázati feltételek:
z
z
z
z
z
z

Szakirányú végzettség.
Többéves bérszámfejtõi tapasztalat (minimum 2 év).
Középfokú pénzügyi, számviteli végzettség.
Adó jogszabályok naprakész ismerete.
Felhasználói szintû Word és Excel ismeretek.
Precíz munkavégzés.

Elõnyt jelent:
z
z

Társadalombiztosítási kifizetõhelyi jártasság.
„Szolgi” gazdasági és információs rendszer ismerete.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével lehet a nyirtavho@nyirtavho.hu e-mail címen 2017. február 28-áig.

NYÍRTÁVHÕ Kft.

2017. FEBRUÁR 17.
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FIATALOK

NÉPSZERÛ ISKOLAI ÚSZÁSÓRÁK

SZTÁROK LEHETNEK?
Elsõ alkalommal rendezte meg a Sztár vagy? elnevezésû tehetségkutató versenyt a Nyírszõlõsi Közösségi Színtér. A végsõ megmérettetésnek, amelyen huszonhárman
léptek fel, a Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény
adott otthont. A kiállításon pedig több mint 30 mûkedvelõ
alkotásai voltak láthatóak.
A tehetségek négy kategóriában jelentkezhettek a versenyre, a legfiatalabb 5, míg a legidõsebb versenyzõ 82
éves volt. Nemcsak színpadi elõadások bemutatására nyílt
lehetõség, hanem képzõmûvészeti anyagokkal is lehetett
pályázni. Egyetlen kikötés volt csak, az elõadóknak
nyírszõlõsi lakosnak kellett lenniük. A legtehetségesebbek
produkcióit négytagú zsûri bírálta: Jászai Menyhért alpolgármester, Bíró József táncmûvész, Szabó Márta színmû-

Sikeres az úszásoktatás program Nyíregyházán. Az önkormányzat a 2016–17-es tanévben a város 4. és 6. osztályos tanulói számára szervezett úszásórákat, ahol a
gyerekek kezdõ és haladó szinten tanulhatják meg e vízi
sport különbözõ technikáit. A kisdiákok örömmel járnak
az órákra.
Fontos pillanat volt az apáczais gyerekek életében az,
amikor elõször mentek a mélyvízbe. Az úszásoktató szerint
büszkék lehetnek magukra, hiszen nagy odaadással dolgozták végig a 2016–17-es tanév óráit. A szülõk is tanúi lehettek
ezeknek a perceknek, ugyanis a Nyíregyházi Apáczai Csere
János Általános Iskola és AMI kisdiákjai nyílt napon mutatták
meg szerdán úszástudásukat az élményfürdõbõl megközelíthetõ, fedett, 50 méteres sóstói medencében.

HARMONIKUSAN FEJLESZT
Dallos Sándorné úszásoktató a Nyíregyházi Televíziónak azt mondta, az úszás a legharmonikusabban fejleszti
a gyermek szervezetét, ezért egy nagyon csodálatos dolog. – Fõleg, ha az osztályok úgy állnak hozzá, hogy meg
akarnak tanulni úszni, ehhez szerettem volna hozzájárul-

ni tapasztalataimmal, szakmai tudásommal. A Gyöngyikeként ismert, kedvelt tanárnõ hozzátette: azt akarta elérni, hogy 9 óra alatt a gyerekek minél tökéletesebben elsajátítsák az úszás technikáját és azt a mélyvízben is tudják
alkalmazni.

A TESTNEVELÉS KERETEIN BELÜL
Ismert tény, hogy az úszás az állóképesség, a hajlékonyság, a tartás és a teherbírás segítésére is alkalmas. A gyerekek számára pedig kiemelkedõ jelentõséggel bír, hogy
már ilyen korban elkezdik a vízi sportot. Az úszás a testnevelésórák kerettantervi részébe épült be, így mindenkinek lehetõsége van arra, hogy megtanulja a sport alapelemeit. Andó Károly, az Apáczai igazgatója úgy tapasztalta,
az úszás rendkívül népszerû a gyerekek körében, hiszen
még a mínusz 20 fokos hidegben is szívesen jártak a foglalkozásokra. Szerinte az egészség megõrzése és az egészséges életmód elõtérbe helyezése a legfontosabb cél, valamint a vitálkapacitás növelése, a tüdõ erõsítése. – S
emellett természetesen a tanulás, az úszásbiztonság megszerzése. Így nyáron a szülõk is jobban el merik engedni
gyermeküket egy folyó vagy egy tó partjára.

ITT AZ ÉRETTSÉGI – DE EZ MÉG CSAK PRÓBA

(Fotó archív MTI)
Matematikából, történelembõl és közgazdaságtanból
tehetnek próbaérettségit a végzõs középiskolás diákok
szombaton a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. A tanulók
nemcsak képet kaphatnak jelenlegi tudásukról, hanem a
májusban megírandó, tétre menõ érettségi elõtt, valós
vizsgakörülmények között próbálhatják ki magukat.
Még három hónap van a középiskolás diákoknak az
érettségiig, azonban a felkészülést nem hagyhatják az utolsó pillanatokra. A tananyag mellett már most a tételek kidolgozásával, próbafeladatsorok megoldásával, korábbi
érettségi anyagok kitöltésével hangolódnak a középiskolai éveket lezáró nagy vizsgára. Aki azonban valós vizsgakörülmények között is szeretné magát kipróbálni, az
ingyenes próbaérettségin is felmérheti aktuális tudásszintjét.

IGAZI TÉTJE NINCS
Az országban öt helyszínen tehetnek február 18-án
próbaérettségit a diákok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élõ fiataloknak a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban nyílik lehetõségük tudásszintjük felmérésére. A végzõsök
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közép- és emelt szinten három tantárgyból, matematikából, történelembõl és közgazdaságtanból próbálhatják ki
magukat. A próbaérettséginek igazi tétje nincs, a tanulóknak egy rosszabb eredmény után sem kell elkeseredniük.
Ezt Márk Attila Olivér, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója is alátámasztotta, aki hangsúlyozta azt is, a gyerekeknek tudatosítaniuk kell magukban, hogy a felkészültségük februárban még közel sem százszázalékos, a májusi vizsgájuk minden bizonnyal jobban fog sikerülni.

MINT AZ IGAZI
A próbaérettségit a Studium Generale, a Budapesti
Corvinus Egyetem hivatalos érettségi elõkészítõje szervezi. Az összeállított feladatsorok felépítésükben és követelményeikben teljes mértékben megfelelnek az Oktatási
Hivatal által meghatározott elvárásoknak. A vizsgát a valós érettségivel megegyezõ idõkorláttal, folyamatos tanári
felügyelet mellett írhatják meg a diákok. A feladatsorok és
azok megoldásai a próbaérettségi után fölkerülnek a
Studium Generale és az Eduline honlapjára is. Emellett a
szervezet oktatói az összes megírt próbaérettségit kijavítják, és személyes konzultációs lehetõséget is biztosítanak
a megmérettetést vállaló diákok számára.

Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõ
és Jászai Menyhért alpolgármester is
köszöntötte a résztvevõket
vész és Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója személyében. A versenyrõl senki nem térhetett haza üres kézzel, mindenki kapott egy apró ajándékot, a helyezettek pedig a „Sztár” cím mellett értékes díjakban részesültek.
A tehetségkutató verseny döntõjének eredményei:
I. Bódi Zoltán tánc kategória, I. Rácz Vince próza
kategória, I. Kruták Nikolett ének kategória.
Különdíjak: Gõdér Dénes ének, Ács Ramóna próza, Horváth Kevin tánc, Tóth Zoltán ének.
Nagydíjas: Rozsályi Márk szóló ének.
Kiállítás: I. Mátyás Gyuláné kézimunkái, II. Kok Zoltán faragott gyertyatartó, II. Tóthné Bálint Beáta kézmûves alkotásai, III. Omnis Alapítvány kézmûves alkotásai, III. Tallay Márk amatõr képzõmûvész alkotásai.
Különdíj: Lian Yize rajz.

„TUDOK” KONFERENCIA
XVII. alkalommal tartották meg a Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciasorozatát,
amelynek idén a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Bánki Donát Mûszaki Középiskolája adott otthont. A
közel 100 résztvevõ két napon át, öt szekcióban
mutathatta be kutatásainak eredményeit.
A matematika, fizika, kémia és a mûszaki tudományok mellett a National Instruments (a régió legnagyobb nemzetközi elektronikai vállalata) szekciójában izgalmas elõadások várták az érdeklõdõket. A
közel 100 résztvevõ a Kárpát-medence magyar iskoláiból érkezett. A szakmai zsûrik értékelése alapján a
legjobbak az egyetemi diákkörök országos konferenciáján is megmérettethetik magukat. A díjazottak
mindemellett 30 felvételi pontot kapnak, ami mutatja a verseny elismertségét. A konferencia fõ célja
mégsem a verseny, hanem az, hogy a diákok önálló
kutatásaikat bemutathassák egymásnak és az érdeklõdõknek.
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AKTUÁLIS

A BÛNT NEM AZ IRODÁBÓL KELL MEGELÕZNI!

BEINDULT A
GYÓGYÁSZAT AZ ARÉNÁBAN
Népszerû a Bujtosi Egészségcentrum. A gyógyászati
központ néhány hete mûködik a Continental Arénában, és egyre több beteg veszi igénybe a szolgáltatásokat. A centrum nem csak sportolóknak készült.
Ott jártunkkor éppen masszázs zajlott a Bujtosi
Egészségcentrumban, ami a friss tapasztalatok szerint
az egyik legnépszerûbb szolgáltatás a Continental
Arénában lévõ magángyógyászati központban.

NEM CSAK SPORTOLÓKNAK

Dr. Kovács Attila az internet veszélyeirõl tartott elõadást a diákoknak a Kodály iskolában
Új, megbízott vezetõ irányítja a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztályát. Dr. Kovács Attila két évtizedes pályafutása alatt
szerzett tapasztalatait felhasználva lát munkához. Kiemelten szeretne a fiatalok és az idõskorúak védelmével foglalkozni.
Dr. Kovács Attila, rendõr alezredes 20 éve dolgozik a
szakmában, tevékenykedett a bûnmegelõzés, a közlekedés és a belsõ ellenõrzés területén is, így korábbi tapasztalatait felhasználva kezdte meg a munkát.

EGYÜTTMÛKÖDÉS, TEREPMUNKA
Az alezredes úgy véli, jobb a bûnt megelõzni, mint
például egy szerencsétlen eset után helyszínelni. Ezért
kiemelt feladatának tekinti a bûnmegelõzést. Terveit úgy
kívánja megvalósítani, hogy együtt szeretne dolgozni a
rendõrség belsõ egységeivel és a külsõ szervekkel, például a civil szervezetekkel és az egyházakkal. Dr. Kovács Attila úgy véli, a bûnt nem lehet irodából megelõzni, ezért fõbb feladataik terepen valósulnának meg, és
ehhez különbözõ kommunikációs eszközöket, technikákat kíván segítségül hívni.

FIATALOK ÉS IDÕSEK
– Az az elsõdleges célunk, hogy minél több embert megszólítsunk azokkal a programokkal, amelyeket célkitûzésként választottunk meg. Két korosztályra kiemelten figyelni
szeretnénk, leginkább a gyermek- és fiatalkorúakat, vala-
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Bár a sportcsarnokban alakították ki a rendelõket, a
sportolók mellett „civileket” is kezelnek. – Van ultrahang-diagnosztikai, mozgásszervi, reumatológiai és
gyermekneurológiai szakrendelésünk is. Már tárgyalunk egy kardiológussal, aki szintén rendelhet majd a
Bujtosi Egészségcentrumban. A szolgáltatásokra telefonon vagy e-mailen lehet bejelentkezni – mondta dr.
Szabó Gábor ügyvezetõ.

mint az idõskorúakat, fõleg az egyedül élõ réteget kívánjuk bûnmegelõzési tanácsokban részesíteni – nyilatkozta
a Nyíregyházi Televíziónak.

HALADNI KELL A KORRAL
Az új osztályvezetõ munkája során alkalmazni kívánja a modern kommunikációs eszközöket és csatornákat,
például a közösségi oldalakat. – A folyamatosan változó
társadalmat és az információs technológiát a rendõrségnek követni kell, de persze fontos az állampolgárok hozzáállása is, hogyan fogadják a rendõrség információit.
Az alezredes a sikeres bûnmegelõzés érdekében iskoláscsoportokkal is szeretne foglalkozni. Célja, hogy munkatársai minél több oktatási intézménybe eljussanak, és
ott felhívják a tanulók figyelmét például az interneten
rájuk leselkedõ veszélyekre. Egy-egy látogatás során a
családon, illetve az iskolán belüli erõszakról is szólnak,
valamint a dizájnerdrogok veszélyeire is felhívják a tanulók figyelmét.

A VAGYONVÉDELEM IS FONTOS
Dr. Kovács Attila a hátrányos helyzetû emberekkel is
szeretne foglalkozni. Kifejtette, a vagyonvédelem is jelentõs részét teszi majd ki a munkának, hiszen meg kell gyõzni
a lakosságot, figyeljenek értékeikre lakáson belül és kívül
is. Éppen ezért munkatársaival falunapokra is szeretne elmenni, ahol egy nagyobb közösség valamennyi korosztályához eljuttathatják az információkat.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

A LOGISZTIKA IS KITÛNÕ
Már a bujtosi csarnok felújítása során megszületett
az ötlet, hogy a földszinten egy gyógyászati és rehabilitációs központot alakítanak ki. A város ideális körülményeket teremtett, majd elkészült a Szegfû utca négy
sávra bõvítése, így a megközelítés is könnyebbé vált.
A sportolók számára pedig az egyik legnagyobb elõny,
hogy az egészségcentrum azonnali segítséget nyújthat egy-egy sérülés esetén.

ATLÉTIKA, USZODA, JÉGCSARNOK...
Nyíregyháza további olyan fejlesztéseket tervez a következõ hónapokban, mely a sportot, illetve az egészséges életmódot érinti. Rövidesen elkezdõdik a Tiszavasvári
úton az Atlétikai Centrum építése, majd egy uszoda és
jégcsarnok is készül a belvárosban. A tervek szerint 2018ban kezdõdhet a stadion átalakítása. Itt az elképzelések
szerint megszûnik a rekortán futópálya és a lelátók közelebb kerülnek a játéktérhez, valamint a jelenlegihez hasonló másik tribün épül majd a régi helyén.
(Szerzõ: Dankó László)
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ÉLETTÖRTÉNET

VEGYENEK MÁR MINKET EMBERSZÁMBA!
SIKERÜLT MOSOLYT CSALNI TÍZ, AZ ÉLETTÕL BARÁZDÁLT ARCRA
Önnek mi az álma? Két hét a Maldív-szigeteken? Egy
luxusautó? Ötös a lottón? A történetem hõsei sokkal kevesebbel is beérnék. Azt szeretnék, ha nem bélyegeznék
meg õket. Amikor a hajléktalanok idõsek otthonának lakóit arról kérdezték, hogy mit csinálnának, ha több pénzük lenne, hosszasan gondolkodtak. Majd közös nevezõre jutva azt felelték: szép ruhában, illatosan, színházba
mennének. Néhány jótét lélek, az Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközséggel karöltve úgy döntött, valóra
váltja az álmukat.
– Nagyon szeretem a színházat, a színészeket, mindet,
mindig az a kedvencem, amelyik éppen színpadra áll –
mondja szelíden mosolyogva Bereg Péterné. Az asszony
1953-ban született, egy olyan családba, ahol a jómódot
hírbõl sem ismerték. Édesapja egyetlen fizetésbõl tartotta
el õket. A nõ így hamar megtanulta, minden forintért keményen meg kell dolgozni. 30 évig alkalmazták a debreceni orvosi mûszergyárban. – A savas kád mellett, gumicsizmában álldogálni, napi 12 órában, nem volt éppen
egy leányálom – tette hozzá. Évtizedekig a szüleivel élt
Debrecenben, egy fõbérleti lakásban. Aztán bekövetkezett az, amitõl a legjobban félt.

MAGÁRA MARADT, BEFOGADTÁK
– Édesapámnál 1995-ben daganatos betegséget diagnosztizáltak. Öt évig ápoltam. Ott voltam a halálos ágya
mellett. Édesanyámat pedig
rá két évre, szintén daganat
vitte el... A nõt a férje is elhagyta. Mivel gyerekei nincsenek, magára maradt.
2013-ban egy átmeneti szálló fogadta be Debrecenben.
Innen került az Oltalom Szeretetszolgálat idõseket befogadó otthonába, a Rákóczi
utcára. – Jó közegbe kerültem, nagyon kedvesek a folyosótársak és a szobatársaim. A fõnökasszonyról, Gecséné Valter Gyöngyirõl is
Bereg Péterné
csak jót tudok mondani, mert
végtelen szeretettel fordul hozzánk! Bereg Péterné egyik
kedvenc idõtöltése az olvasás. Szívesen forgat regényeket, újságokat és folyóiratokat. Minden érdekli és képben
van a világ történéseivel is. – Pedagóguscsaládból származom. Apai nagyapám, Ördög Imre iskolaigazgató volt
Nyíregyházán. Nálunk nagy divat volt az olvasás!

A nagy csapat a színházban
– Annak idején dr. Stalmájer József fõorvos mindig azt kérdezte tõlem: – Mondja Marika, maga mindig ilyen jókedvû? Azt feleltem, egy titok van. Amikor reggelente jövök
dolgozni, bezárom a postaládámba az otthoni gondokat,
amikor hazamegyek, meg ugyanide zárom a munkahelyit.
Még akkor is megmaradt mosolygósnak, amikor leszázalékolták. Úgy döntött, egyéni vállalkozó lesz. Biztosításokkal
és hitelezéssel kezdett foglalkozni. – A munkának éltem,
mert addig sem kellett otthon lennem... Kelemen Mihályné
a családja elõl menekült a Rákóczi utcára.

CSALÁDJA VAN, MÉGIS MAGÁNYOS
– A férjem és a fiam is az alkohol rabja volt. Minden
követ megmozgattam, hogy a fiam elmenjen elvonóra.
Aztán nem bírtam tovább. Találkoztam Laborczi Géza lelkész úrral. Megkérdeztem, nem tudna-e nekem segíteni.
Elvitt magával az átmeneti szállóra. Ennek már két éve.
Közös fotó a mûvészekkel, segítõkkel
estére embernek érezzük magunkat. Jöttek hozzánk ezek
a fiatalok. Kérdezték, mit szeretnénk. Mondtam nekik, hogy
15 éves lehettem, amikor itt, Nyíregyházán láttam a Mária fõhadnagyot, azóta is színházba vágyom. Mivel pénzünk nincs ilyesmire, próbáltunk mindenféle módon jegyet szerezni, de nem sikerült...

ELMENEKÜLT OTTHONRÓL...

AZ ANGYALOK KÖZTÜNK JÁRNAK

– Életemben másodjára
voltam ma kikenve! – neveti
Kelemen Mihályné. Marika
néni 1948-ban született és 13
évesen sminkelték ki legutóbb. Akkor is csak azért
kapott pirosítót, mert a barátnõje megkérte, legyen a modellje egy versenyen. – Fenékig érõ hosszú, gyönyörû hajam volt, akkor levágták
„Ginásra”. Édesapámnak
még a feje is belesajdult,
amikor meglátott. Mostanában a szobatársam vágja a
hajam. Szépen megcsinálja,
Kelemen Mihályné
de nagyon örültem, hogy
most fodrász veszi kezelésbe. A kozmetikus is nagyon kedves volt. Amikor belenéztem a tükörbe, meglepõdtem,
hogy milyen szép munkát végeztek!

Akkor az uram, meg a fiam még hazacsábított egyszer. A
pszichiátrián kötöttem ki. Idegileg készültem ki tõlük. Egyszerûen nem bírtam nézni az italozásukat... Marika néni
nagyon nehezen szokta meg a szállót és az otthont. Mivel
négy gyereke is van, sokat töprengett azon, hogy neki nem
itt lenne a helye. – Csak addig törõdtek velem a gyerekeim, amíg volt pénzem. Akkoriban a fiam még elhívott
magához a Dunántúlra. Gyere, anyu! Fõzni kellett, meg
gyerekre vigyázni. Amikor már nem volt pénz a kártyámon, nem foglalkoztak velem. Az egyik fiam Németországban, a lányom Pesten él. Hat unokám, négy dédunokám van. Egyetlen unokámmal tartom a kapcsolatot. Õ
Borbányán lakik. Most már megszerettem a szállót. Csak
a külvilág teljesen leír minket...

PEDIG MÉG VIDÁMAN GYÓGYÍTOTT

NEM ZÜLLIK EL MINDENKI!

Marika néni 35 évig a Jósa András kórház gyermekosztályán dolgozott. Vidám természetû, mosolygós hölgy, aki
azt mondja, soha nem veszítette el az optimizmusát.

Kelemen Mihályné ekkor már komor arccal mondja,
hogy amikor megtudják az emberek, õ idõsek otthonában
él, akkor már csak legyintenek, ha azt is hozzáfûzi, hogy
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a hajléktalanok idõsek otthonában, akkor pedig szerinte
nem is veszik emberszámba. – Ez nagyon nagy bánatunk.
Hát mi is emberek vagyunk! Nem? Mi nem az utcán élünk.
Nem mindenki züllik el. Sõt, itt kapaszkodókat lehet találni. Ez ugyanolyan idõsek otthona, mint bármelyik. Ezért
szerettünk volna színházba is eljönni, hogy legalább egy

Kávézás a mûvészekkel az Omniában

Molnár Brigitta, a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda médiafelelõse és Szabó Tamás, az Örökösföldi
Görögkatolikus Egyházközség parochusa úgy döntöttek,
megvalósítják 10 idõs ember álmát. Addig szervezkedtek,
míg egy valódi Csodanapot sikerült megvalósítaniuk. Nemcsak a színházjegyeket intézték el, hanem 10 idõs ember
számára egy feledhetetlen napot is szereztek.

CSODANAP, CSODÁS EMBEREKKEL
Hogy tele van a város jó emberekkel, bizonyítja, hogy
Siskáné Emõke fodrász és Olcsvári Nikoletta kozmetikus
is ingyen vállalták, külcsínben is felkészítik a csoportot a
színházra. Pregitzer Fruzsina mûvésznõ és Puskás Tivadar mûvész úr pedig azonnal igent mondott egy közös
kávézásra a darab elõtt. A nyíregyházi Ételérzés tulajdonosa, Májer András pedig a finom vacsoráról gondoskodott, amit a sóstói Pálinkaházban szolgáltak fel. Este héttõl hõseink már mosolygó arccal ültek a Móricz Zsigmond Színház nézõterén, ahol a Függönyt fel címû komédiát mutatták be. Hogy valóban kerek legyen a nap, a
darab végén még egy fotózás is kijárt a nyíregyházi mûvészekkel. A nap végén 10 sugárzó, boldog arcot vittek
az autók a Rákóczi utca felé.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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KOSIK ANITA RENDÕR LETT
Az állampolgár címû, nemrég bemutatott filmet már
csak azért is érdemes megnézni nekünk, nyíregyháziaknak, mert a stáblistán négy olyan színész nevével találkozunk, akik az utóbbi egy-két évben a Móricz Zsigmond
Színház produkcióiban szerepeltek vendégként, illetve
társulati tagként.
Gáspár Tibor napjainkban is játszik a Krúdy Kamarában a kitûnõ Sirályban, nélküle alig készül ma mozgóképes produkció, Kiss Diána Magdolna a Bál a Savoyban
címû nagyoperett Daisy Parkerjeként debütált nálunk tavaly, Haumann Máté Az egérfogó címû Agatha Christie
krimi rendõr õrmestereként lépett itt színre, Kosik Anita
pedig 2013 óta teátrumunk mûvésze. Vele beszélgettünk
forgatási élményeirõl.
– Az egyetem után regisztráltam néhány pesti casting irodában. Jó kapcsolatot ápolunk, és mivel tudják, hogy
messze lakom, csak olyankor szólnak, amikor nekem
való szerepre keresnek színészt. Tavaly tavasszal
hívtak, hogy alkalmas
lennék Az állampolgár
címû film egyik feladatára. Egy ötvenes
éveiben járó afrikai
menekült férfi története ez, akinek leghõbb vágya a magyar állampolgárság megszerzése.
Nehezebb, mint azt
Kosik Anita (Fotó: Szánka Nikolett)
az ember hinné. Találkozik egy nyugdíjas magyar–történelem szakos tanárnõvel, aki a segítségére siet. Persze, egymásba szeretnek,
de képbe kerül egy fiatal perzsa lány is... Május végén
forgattuk az én jelenetemet Pesten, az egyik bérház-

Kosik Anita (balra) A hét fõ bûn címû egri elõadásban
ban. Egy rendõrnõt játszottam, aki szakszerûen teljesíti
a feladatát egy bevándorlóval szemben... Közös jelenetünk volt a három fõszereplõvel, dr. Cake-Baly
Marcellóval, Máhr Ágival, valamint az iráni lányt játszó Arghavan Shekarival. Partnerem Horváth Virgil volt.
Nagyon büszke vagyok erre a filmre, még ha az én szerepem kicsi is.
Anita játszott már régebben a Hacktion címû akciófilmsorozatban, amiben egy hackerlányt alakított, mégis óriási élményt jelentett számára a Vranik Roland „mozijában”
való részvétel. Nyíregyházán már játszott együtt Gáspár
Tiborral, Kiss Diána Magdolnával és Haumann Mátéval
is. Tibor egy orvost alakít, Dia egy bürokratát, Máté pedig
a tanárnõ fiát.

ESKÜVÕRE KÉSZÜLÕDVE
– A filmet Nyíregyházán, a Krúdy Art Moziban láttam, ahova mindig szívesen járok. Szívbemarkoló a történet, érdemes
megnézni. Végül is elégedett vagyok a teljesítményemmel.
Ment a film, jött a mi jelenetünk, és iszonyúan elkezdtem
szégyellni magam azért, amit rendõrként tettem.
Anita most Nyíregyházán a Castel Felicét próbálja, amit
nagyon élvez. Jóllehet Vidám bérletben is megy majd, de
reményei szerint ez nem pusztán egy kacarászós elõadás
lesz. Ezután jön számára még egy gyermekdarab (a Sárkányölõ Krisztián), s aztán ezerrel készül a nyári esküvõjére a kollégájával, Gulácsi Tamással.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

KOVÁCS PATRÍCIA KRIMIBEN UTAZIK
Rekord gyorsasággal keltek el a jegyek a Kovács Patrícia fõszereplésével játszott Várj, míg sötét lesz címû krimire, amit február 24-én, pénteken láthatnak majd a szerencsések a Móricz Zsigmond Színházban.
A darab filmes adaptációjában Audrey Hepburn olyan
felejthetetlenül alakította Susyt, a vak nõt, hogy ezért
Oscar-díjra jelölték. Egyes kritikusok véleménye szerint a
bájos magyar színésznõ számára is jutalomjáték ez a szerep; a „vállán viszi” az elõadást. A televízió Válótársak
címû sorozatából vagy a ragyogó Félvilág címû filmbõl is
sokak által ismert mûvésznõ a VIDOR Fesztivál jóvoltából többször szerepelt már teátrumunkban. Beszélgetésünk elején nyíregyházi élményeirõl kérdeztem.
– Több mint tíz éve annak, hogy az egri színházzal egy
Feydeau-darabbal léptünk fel itt – mondta. – Késõbb Orlai
Produkcióban játszottuk a Francia rúdugrást, tavaly a Mindent Éváról címû színdarabot... Úgyhogy idõrõl idõre feltûnök a városukban. Nagyon szeretem a sóstói állatparkot, amit meglátogatni, pláne mióta gyermekem van, egy
nagy kaland. Örülök annak, hogy ezt a remek elõadást
Nyíregyházára is elhozhatjuk. Kiváló a szerep, óriási koncentrációt igényel, sokat kivesz belõlem, de a legnemesebb feladat, amit az utóbbi idõben kaptam. Életem egyik
legtartalmasabb próbafolyamata áll mögöttem; ami befelé fordulásra is késztetett.

A FÉLÉNK MADÁRBÓL AMAZON LESZ
– Mint lapunknak elmondta, Susy felnõttként vakult meg.
Egy visszafogott „madár” õ, rendkívüli intelligenciával.
Nincs kibékülve a saját vakságával, gyámoltalannak érzi
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kult meg; s amikor valaki felnõttként kerül ilyen helyzetbe, az azért más, mint aki születése óta vak. A szerepre
való felkészülésben a Vakok Intézetének szakemberei segítettek neki.
– A darabbeli férjem kedves, de szigorú. Önállóságra
nevel, de én ezt ellenkezéssel fogadom; nem veszem
jónéven a trenírozást. Ugyanakkor, ha ez nem így lenne,
az valószínûleg az „életembe” kerülne. Arról szól ugyanis a történet, hogy a lakásomba bejön három szélhámos,
akik másnak adják ki magukat, mint akik, s próbálnak megszerezni tõlem valamit; ráadásul egyre agresszívebben. Itt
jön jól számomra az, hogy a férjem olyan dolgokat is elvégeztetett velem, amit nem várnának el egy vak nõtõl.
Macska-egér játék kezdõdik köztünk, melynek célja az
életem. Klasszikus krimi ez, amiben azért az érzelmeknek is helye van. A Szabó Kimmel Tamás által megformált
bûnözõ megérintõdik, mert elõször alulértékeli a képességeimet, aztán csak néz, mire lehet képes egy nem látó,
gyenge nõ.

FÉLVILÁG A FÉL VILÁGBAN

Kovács Patrícia (Forrás: internet)
magát, de a darab végére pengeéles amazon válik belõle.
Maga sem gondolja, hogy mindez megtörténhet vele. Hat
éve Patrícia és férje megalapították a SUHANJ! Alapítványt,
ami megosztja a mozgás örömét sérült és fogyatékkal élõ
társainkkal, így a hétköznapjainak része, hogy õk is ott
vannak a környezetében. Susy a darab szerint két éve va-

Örömmel mesélte Patrícia, hogy a Mágnás Elza történetét
felidézõ nagysikerû Félvilág címû tévéfilm lassan beutazza a
fél világot, s nagyon sok díjat szerez. Sajnos nem tudja elkísérni az alkotást távoli tájakra, hiszen havonta több mint húsz
este játszik. Csupán Barcelonába jutottak el Gryllus Dorkával, ahol a legjobb nõi alakításért járó díjat közösen kapták
meg. A Válótársak kiemelt sorozat egy kereskedelmi televízióban, ezért sokan láthatják. Bár õ szeret elvegyülni az emberek között, azóta gyakran megszólítják, doktornõnek nevezik az utcán is.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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NYITOTT KIÁLLÍTÓTERMEK, ÚJ VEZETÕVEL
A Nyíregyházi Városi Galéria és a Pál Gyula Terem új
mûvészeti vezetõje Németh Erika szobrászmûvész, a
Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium tanára.
Németh Erika Bács-Kiskun megyében született. Szegeden keramikusként végzett a Mûvészeti Szakközépiskolában, majd
a Pécsi Tudományegyetemen szobrászként diplomázott, ahol
a nyugati szellemiségû képzõmûvészettel ismerkedett meg.
Három évig Olaszországban élt. A nyíregyházi Hadron Mûvészeti Egyesület alelnöke, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének megyei képviselõje, számos hazai esemény szervezõje, szakértõje, résztvevõje.
– Erika, benne lennék a játékban: kérdezzük meg a környéken közlekedõket, tudják-e mit rejt a Vay Ádám körúton ez a kék, oszlopos épület, illetve a Kodály iskola
közeli sarkában kialakított üvegfalu bemutatótér. Vagy
kicsit távolabb, útbaigazítást kérnénk a Városi Galéria
felé. Erõs a gyanúm, hogy sokan azt hiszik, meghívó nélkül nem lehetnek részesei egy-egy kiállításmegnyitónak,
hiszen csak egy szûk kör játékának vélik a képzõmûvészeti bemutatókat – is.
– Valóban engem is meglepett, hogy tájékozott, sokat
tapasztalt emberek egyáltalán nincsenek tisztában azzal,
hogy mit kínál nekik egy-egy intézmény. Hol láthatják a
történeti emlékeket, hol a kortárs mûvészek, és hol a tisztes amatõrök bemutatkozási helye. Ebben a mai programbõségben nehezen találja meg az ember azt, ami õt érdekli.
– Egyáltalán aktív mûvész, tanár létére miért vállalta a
feladatot?

Németh Erika szobrászmûvész
– Megtiszteltetés volt számomra a felkérés, a bizalom.
Úgy gondolom, erõs vagyok a szervezõmunkában, jó szemem van az értékekre, és õszintén örülök kollégáim sikereinek. Lenyûgözött az itt felhalmozott értékes gyûjtemény,
s a lehetõség!
– Mikor lesz önálló kiállítása a galériában?
– Voltam én már városi ösztöndíjas, készítettem a belvárosban Luther Márton emléktáblát, és Orosra egy Petõfi
bronz mellszobrot. Nem akarom saját fejlõdésemre használni a pozíciómat, de arra igen, hogy teret adjak kollégáimnak, és arra is, hogy lehetõséghez jussanak diákjaim, a
fiatalok és az idõs mûvészek. Figyelem a helyi alkotók

jeles évfordulóit, és a nemzetközi trendeket. Így nyílik majd
kiállítása Madarassy Györgynek, ki élete egy jelentõs pontjához érkezik. Emlékkiállítása lesz a közelmúltban elhunyt
litván származású, nyíregyházi fotómûvésznek, Normantas
Pauliusnak. Március 2-án Maciej Majewski és Waclaw
Nowacki, rzeszówi festõ-grafikusmûvész és fotós egymás
munkáira reflektáló bemutatóját nyitjuk a Pál Gyula Teremben és a galériában, de a projekt átnyúlik a Váci Mihály Kulturális Központba is. Többek közt bemutatkozik
majd két ifjú kerámiatervezõ iparmûvész, Bori Dóra és
Petró Zsuzsanna, illetve egy fiatal szobrász, Czigándi Varga Sándor is. Hiszem, hogy az értékes, jó kiállítások híre
eljut a városlakókhoz, és érdeklõdõ látogatókat hoz a két
kiállítóterembe. Nemcsak szakmailag értékelhetõ, de magyarázó kritikát és tárlatvezetést kell nyújtani vendégeinknek. Költõfesztivál, szakmai fórum, filmklub, mûvészeti
tábor és mûvésztelep, a Hónap Mûvésze sorozat, képzõmûvészeti és mûemlékvédelmi pályázatok, múzeumpedagógia, Nyitott Alkotómûhely, Galéria Baráti Kör – mind
megvalósult vagy még csak álmodott terv. Nálunk védik
meg diplomamunkájukat a Nyíregyházi Egyetem Vizuális
Kultúra Intézetének végzõsei, de helyet adunk a Szabolcs
Megyei Õszi Tárlatnak is.
– Jut-e ideje alkotói munkára?
– Most egy márvány Madonna szobron dolgozom, de
néhány felkérést vissza kellett utasítsak, hogy a galériában és a Pál Gyula Teremben megvalósíthassam elképzeléseimet, s remélem, kialakulhat Nyíregyházán a mûvész
és a közönség közvetlen partnerkapcsolata!
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

MULATSÁG AZ ÉLEDÕ MÚZEUMFALUBAN

Télûzõ farsangi mulatságra várnak mindenkit szombaton a Sóstói Múzeumfaluban. Ez lesz az év elsõ nagyszabású rendezvénye a skanzennek, ami 2017-ben
több új programmal is bõvíti kínálatát. Az
idei terveket sajtótájékoztató keretében ismertették a sóstói Pálinkaházban.
A néphit úgy tartja, hogy a maskarába bújt
farsangozók jókedvükkel, lármázásukkal
véget vetnek a tél uralmának. Ezzel a hagyománnyal ma már ritkán találkozhatunk,
ám aki mégis szeretne részt venni a tél elûzésében, annak szombaton erre lehetõség
nyílik a Sóstói Múzeumfalu farsangi mulatságán. Dr. Szabó Sarolta, a skanzen igazgatója elmondta, idén a szatmári szokásokat
elevenítik fel a panyolai Szamosparti Nyugdíjas Klub segítségével, akik máig hûen ápolják lakóhelyük hagyományait, és olyan jelmezekbe, maskurákba bújnak, amelyekben
nagyszüleik bolondoztak, táncoltak.

IGAZI FARSANGI PROGRAM
A tél elûzésében a szatmári farsangolók
mellett a Nyírség Táncegyüttes is közremûködik, valamint aki kedvet kap a tánchoz,
az a hajnalig tartó batyubálon rophatja kifulladásig. A gyerekek sem maradnak program nélkül, õk álarcokat készíthetnek és
játékos táncházban ismerkedhetnek meg
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hagyományos gyerekjátékokkal és a néptánc alapjaival. Az evés-ivás is a programok része, zsíros kenyérrel, tepertõvel, forralt borral várják az érdeklõdõket, egy farsangi fánkra pedig mindenki a skanzen
vendége. (Részletek az 5. oldalon.)

ÚJ REKORDOK SZÜLETTEK
A farsangi mulatság az elsõ a Sóstói Múzeumfalu gazdag programjai közül, amelyektõl idén is a tavalyihoz hasonló sikereket várnak. Dr. Ulrich Attila kiemelte, 2016ban a múzeumfalu rekordot döntött a bevételek szempontjából, és több mint háromezerrel emelkedett a látogatószám is, ami
azt mutatja, hogy a skanzen megtalálja azt
a hangot, amivel a népi hagyományokat
vonzóvá tudják tenni.

BÕVÜLÕ KÍNÁLAT
A múzeumfalu idén is megtartja a naptári évhez kapcsolódó népszokásokat, mint
a húsvét, a pünkösd, augusztus 20., Márton-nap, de több új programmal is bõvíti
kínálatát. Ezek közül elsõként március 4én a helyi és tájnövényeket népszerûsítõ
Magbörzét rendezik meg, míg nyáron 100
forintos gyermeknap keretében a fiatalabb
korosztály körében is szeretnék elültetni a
népi hagyományok iránti érdeklõdést.
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TORNAGYÕZELEM

IRÁNY AZ ELIT

Vasárnap rendezték meg Kazincbarcikán a Sajóvölgye Kupa 2017 tornát.
A csapatok apait-anyait beleadtak a
küzdelmekbe, de Tamás Kálmán U9es gárdáját nem tudták megállítani,
magabiztosan jutottak el a döntõig,
ahol a nagy riválist, a Diósgyõrt is megverték. A torna végén nemcsak a legeredményesebb csapatokat, de az
egyéni teljesítményeket is díjazták. A
legjobb kapus címe is Nyíregyházára
került, Tuska Bálint kapta.

Értékes gyõzelmet aratott hazai pályán a Nyíregyházi Sportcentrum KA
kadett fiú kosárlabda-együttese. Az
elmúlt héten keresztjátékot játszottak
a mieink az Újpesttel és kettõs gyõzelemmel Boczkó Ádám csapata feljutott, így a legjobb 16 között folytatja a kiemelt kadett országos bajnokságban. Az elsõ meccset a hajrában
szerzett büntetõkkel 2, a visszavágót
magabiztos játékkal 21 ponttal nyerték a nyíregyháziak.

FEBRUÁR
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BRONZÉRMES RÖPLABDÁSOK
A nõi röplabda Magyar Kupa döntõjében a Békéscsaba 3–0-ra legyõzte a Vasast. A finálé után következett a bronzmérkõzés, ahol a Fatum Nyíregyháza a Jászberény ellen lépett pályára.
Az elõzmények a nyírségieknek kedveztek, idén eddig mindig a Fatum nyerte a
két csapat meccsét. Ezúttal az elsõ szett
óriási csatát hozott, és a hajrában pontosabban játszó berényiek megnyerték a játékrészt. A Nyíregyházában benne maradt
a második szett elején az elveszített játszma, és ezt kihasználva meglépett a Jászberény, és már 18–14-re is vezetett. 20–20nál azonban utolérte ellenfelét a szabolcsi
gárda, majd a játszmát is megnyerték a
mieink. A harmadik felvonás eleje viszont
a Nyíregyházának sikerült jobban, és komoly elõnyt sikerült szerezni. Ez kitartott a
végéig, így 2–1-re már Horváth András gár-

dája vezetett. A harmadik szettben is a
Fatum irányított, és végül 3–1-re gyõzött,
így bronzérmes lett a Magyar Kupában!
– Be kell vallani, nem játszottunk végig
jól. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az
elsõ szettben ne ragadjunk be, már a bemelegítésen is változtattunk, de megint elúszott
a játszma. Utána viszont felálltunk és nyertünk, teljesítve ezzel a minimális célkitûzést,
hogy dobogón végezzünk a Magyar Kupában – mondta Horváth András vezetõedzõ.
A csapatból többen is jó egyéni teljesítményt nyújtottak a találkozón.
– Érzõdött Josefina Fernandez hiánya, de
Nelmaira Valdez remekül helyettesítette,
pedig más szerepkörben kellett játszania.
Villám Lilla, vagy a csereként beálló Kundrák Esztert is említhetném, de ez most a csapat sikere volt, aminek nagyon örülünk –
mondta Szombathelyi Szandra csapatkapitány.
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DÖNTÕBEN

FONTOS PONTOK

A döntõbe jutott a Budapesten rendezett ATP Challenger tenisztornán
Fucsovics Márton. A nyíregyházi
sportoló magabiztosan menetelt a fináléig, ahol a rutinos, korábbi top
százas osztrák Melzer volt az ellenfele. Marci végül nagy csatában, két
játszmában vereséget szenvedett, de
így is 14 pozíciót javított világranglista helyezésén, és bekerült az elsõ
150-be.

Rangadót játszott Budapesten a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda-együttes a közvetlen rivális, hasonló mérleggel rendelkezõ Honvéd vendége volt. Fej-fej mellett haladt a két
csapat, de a nagyszünetben a nyírségiek álltak jobban. Fordulás után viszont
fordított a Honvéd, és a negyedik negyed elején már 9 ponttal is vezetett.
Innen kapaszkodott vissza Siska János
együttese, és gyõzött.

Fotó: Muzslay Péter

FEBRUÁR

KEZDÕDIK!

INDUL A TAVASZI FUTBALLSZEZON
SPORTPROGRAM
Február 18., szombat 12.00 Bánki tornaterem, Sunshine NYIKSE–Békéscsaba kosárlabda-mérkõzés
Február 18., szombat 18.00 Continental Aréna, Nyíregyháza–Szigetszentmiklós kézilabda-mérkõzés

Február 19., vasárnap 14.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Vác labdarúgó-mérkõzés
Február 19., vasárnap 14.30 Zrínyi Tornacsarnok, Kölcsey DSE–Mezõkeresztes nõi kézilabda-mérkõzés
Február 19., vasárnap 17.00 Continental Aréna, Fatum Nyíregyháza–TFSE
nõi röplabdamérkõzés

Február 19., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–Vác labdarúgó-mérkõzés közvetítése
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 20., hétfõ 20.30 Nyíregyháza–Szigetszentmiklós kézilabda-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Ezúttal is megtelt a Kodály Zoltán iskola nagyterme, sokan érkeztek a Nyíregyháza Spartacus szezonnyitó szurkolói ankétjára. A csapat a 10. helyrõl várhatja a
tavaszi folytatást.
Brekk János ügyvezetõ megerõsítette:
továbbra is az NB I-be kerülés a cél. Bár
már nemcsak saját kezében van a csapat
sorsa, mindent megtesznek azért, hogy ledolgozzák a hátrányt, és a szezon végén a
Szpari az elsõ két hely valamelyikén végezzen. Ezután Véber György vezetõedzõ
értékelte a felkészülést.
– Két nagyon hasznos edzõtáboron vagyunk túl. Az elsõnél olyan körülmények
között végezhettük el a fizikai munkát,
amelyre itthon nem lett volna mód, a másodiknál pedig jó csapatok ellen játszhattunk. Bár sokan legyintettek az ellenfelek
kapcsán, de például az Anzhi második csapata olyan tempót diktált, amit idehaza az
NB I-ben is megirigyelnének. Az utolsó
edzõmérkõzésünkön pedig az ellenfélnél
több mint tíz légiós játszott, mégis az elsõ
félidõben fölényben voltunk. Ezek alapján
joggal lehetek optimista a rajt elõtt – mondta Véber György.
A vezetõedzõ bemutatta új játékosait,
Sinanovic Sinant és Megyeri Gábort, akik-

A Szpari új játékosai: Megyeri Gábor
(balra) és Sinanovic Sinan
re azért esett a választás, mert fiatalok, tehetségesek. Mindketten átvehették a Spartacus mezét. A játékosok közül Harsányi
Zoltán sérülése többszöri kezelés ellenére
sem jött rendbe, így felmentették az edzések látogatása alól.
– Mi, szurkolók már alig várjuk a kezdést. Reméljük, egy gyõzelmi széria indul
el vasárnap, és arra kérem a drukkertársaimat is, hogy segítsük a játékosokat. Már
többször bebizonyítottuk, hogy összefogással bárkit képesek vagyunk legyõzni.
Hajrá Nyíregyháza – mondta Szabó Lajos
szurkoló.
A Szpari vasárnap kezd a Vác ellen.
2017. FEBRUÁR 17.

PROGRAMOK

PROGRAMOK
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: Biri
Ildikó pasztellkiállítása (megtekinthetõ: február 24-éig).
Retró kiállítás (megtekinthetõ: február 28-áig). Február 17én 16.30: L. Nagy Lajos: Gyöngyénekek. A szerzõ vetítõképes elõadása. 20-án 16.00: A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója. Emlékezés a 200 éve született Arany
Jánosra – versei, balladái tükrében. 21-én 10.00: Ringató
– vedd ölbe, ringasd, énekelj! 22-én 16.00: Kvízparti középiskolásoknak. 23-án 16.30: Turisztikai Klub. Utazók a
könyvtárban. Zenés, videóvetítéssel kísért úti élménybeszámoló. Téma: Montenegró.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: február 18-án
9.30–12.30: Hóvirág készítése papírból. 21-én 14.00–
16.00: Ajtódísz készítése. 22-én 10.00: Babaangol. 23-án
14.00–16.00: Vattakorongból csibe készítése.
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Orosi: február 18án 10.00: Jókai Mór születésnapja – beszélgetés. 20-án
10.00: Kézmûves foglalkozás, farsangi álarc készítése.
Nyírszõlõsi: február 23-án 10.00: Fejlesztõ foglalkozás.
PIROSKA ÉS A FARKAS. A Burattinó Bábszínház elõadásai: február 18-án 16.00 és 19-én 10.00: Piroska és a
farkas. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
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.
HÁZASSÁG HETE. Február 18-án 18.00: Házasok vacsoraestje. Színes programokkal egybekötött hangulatos
vacsoraest házaspárok számára. Helyszín: Kemence Csárda és Panzió (Oros, Nyíregyházi út 27.). Jegyelõvétel:
Magyarok Nagyasszonya Plébánia (Kossuth tér 4.). 19-én
10.30: Szerelmesek miséje. Ünnepi szentmise a szerelmes és jegyben járó párok részvételével. Helyszín: Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társszékesegyház
(Kossuth tér 4.). Részletek: www.nyiregyhaza.plebania.net.
SÜSÜ ÉS BARÁTAI – Csukás István életre kelt mesehõseinek kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekinthetõ február 20–26. között.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 18., szombat 19.00 Függöny fel!, Kiss Manyi
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Bérletszünet,
Krúdy Kamara
Február 20., hétfõ 19.00 Experidance: Szenvedélyem,
Velence, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Tap Evolution, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Február 21., kedd 10.00 Vuk, Zsebibaba bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Anna Karenina, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Kontaktpontok #muveszeti, Bérletszünet, Krúdy
Kamara
Február 22., szerda 10.00 Vuk, Pöttöm Panna bérlet,
MÛvész Stúdió
14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Csipet csapat bérlet, Nagyszínpad
19.00 Jazz Side Story, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Deja vu, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Február 23., csütörtök 14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Döbrögi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Széchenyi „D”
bérlet, Krúdy Kamara
Február 24., péntek 19.00 Várj, míg sötét lesz, Bérletszünet, Nagyszínpad
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. február 21., 15.30.
Helyszín: Fidesz Iroda, Nyíregyháza,
Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.
Rákóczi Ildikó
(9. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. február 20., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Nyíregyháza,
Luther u. 3.
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.
Testi problémák helyreállítása orosz információs
medicinával. 03. 03. 18–19 Probiotikumok a jövõ
táplálékkiegészítõ megoldásai ingyenes elõadás – Vasutas Mûvház, Nyíregyháza, Toldi u. 23.; 03. 02. 17.30–
19.30 Egészséges szem orosz tudati módszerrel 2500 Ft;
03. 04. 10–12 A jövõ információs medicinája ingyenes
elõadás, dr. Lipóczki Imre akupunktúrás orvos és
Dobronyi Ágnes, Grabovoj-módszer oktató; 03. 05. 10–
18 Egészséges gerinc orosz tudati módszerrel tanfolyam
– Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.
info: www.egeszsegepitesz.hu
(x)

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.

WEÖRES-KIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN
A Petõfi Irodalmi Múzeumból érkezett Nyíregyházára „A megmozdult szótár – Weöres Sándor 100
éves” címû kiállítás, mely a Jósa András Múzeumban
március 2-áig még megtekinthetõ. Sõt! Kreatív nyelvi
játékokat, modern multimédiás eszközöket is kínál-

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.
SZÍV KLUB. Február 22-én 17.00 órától Szív klub a Városmajori Mûvelõdési Házban. Az elõadás címe: Az idõjárás hatása a szervezetünkre. Elõadó: dr. Szilágyi Attila
fõorvos.
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.
MÓRICZ 35’ FOTÓTÁRLAT ZÁRÁSA. Várják az érdeklõdõket február 22-én 16.30-ra, Karádi Nóra és Karádi Zsolt
Móricz 35’ címû fotótárlatának zárására. A finissage programja: „Színház, fotó, kritika”. Beszélgetés színházról,
fényképezésrõl, színikritikáról. Könyvbemutató: Karádi
Zsolt „Az ég nem emberséges”. Moderál: Béres Tamás író,
szerkesztõ. Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Selyem
utca 12.). A program ingyenes.
ELÕADÁS AZ I. VILÁGHÁBORÚRÓL. Február 23-án
16.30-kor a Móricz Zsigmond könyvtár 3. emeleti kamaratermében dr. Takács Péter tart elõadást az I. világháborúról
„A hosszú 19. századot lezáró háborús lelkesedés” címmel.
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

nak a látogatóknak 2–99 éves korig. Rendhagyó tárlatvezetésre kerül sor, melyhez múzeumpedagógiai
foglalkozás is kapcsolható. A lehetõségekrõl Babolcsi
Andrea múzeumpedagógus ad tájékoztatást (telefon:
06-42/315-722). A kiállítás kurátora, Hegyi Katalin irodalmi muzeológus február 27-én napközben, majd 17
órától népszerûsíti zárás elõtt e gazdag és izgalmas
anyagot. (Idõpont-egyeztetés szükséges!)

RAJZPÁLYÁZAT
A Weöres Sándor kiállításhoz kapcsolódóan rajzpályázatot is hirdet a múzeum. A költõ Keresztöltés
címû verséhez várnak illusztrációt A/3, illetve A/4-es
méretben, bármilyen technikával. A pályázatnak nem
feltétele a kiállítás ismerete, de segítséget ad az ifjú
alkotóknak. Óvodás, alsó, illetve felsõ tagozatos általános iskolás korcsoportban hirdetnek gyõztest. A díjátadóra március 15-én, a kokárdás családi nap keretében kerül sor. Az alkotásokat ezen a neves napon
az érdeklõdõk megtekinthetik a múzeumban, ahol a
közönség is szavazhat az általuk legjobbnak ítélt pályamûvekre. A pályamunkákat március 10-éig személyesen adhatják át a múzeum portáján, vagy postán
küldhetik el a Jósa András Múzeum címére: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. A borítékra kérik feltüntetni:
WEÖRES 100.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

2016 ÚJ EMLÉKJELEI
Az esztendõ új emlékjeleinek sorát a Rotary Club
nyitotta, amely alapításának emlékére helyezett el egy
táblát januárban a Korona Szállóra. Szintén a Rotary
kezdeményezte egy olyan játszótér építését, amelyet
együtt használhat fogyatékkal élõ és egészséges gyermek. Az alapkõ letételét egy emléktáblával jelölték meg
júniusban a Szabadság téren, míg az augusztusi átadóra
egy emlékkövet helyeztek el.
Április óta Soltész Bélának, a 4S-2000 Kft. alapítójának, és feleségének emlékét õrzi és hirdeti az a tábla,
amelyet a cég kezdeményezésére állítottak. A Jósa András Oktatókórházban dr. Szócska János osztályvezetõ
fõorvosról, a modern fül-orr-gégészet szabolcsi megteremtõjérõl nevezték el egykori osztályának mûtõjét,
amely alkalomból egy emléktáblát is elhelyeztek a névadó plakettjével.
A Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
kezdeményezésére Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus
püspök és vértanú tiszteletére egy emlékikont helyeztek
el az örökösföldi görögkatolikus templom udvarán. II.
János Pál pápa nyíregyházi látogatásának 25. évfordulója alkalmából a görögkatolikus püspöki palota épületén állítottak emléktáblát.
Augusztus óta nyolc helyszínen a holokauszt 24 áldozatának neve olvasható azokon a botlatóköveken,
amelyeket Gunter Demnig német szobrász személyesen épített be a járdaburkolatba. A macskakõ nagyságú
kövekre elhelyezett réz emléktáblák egyikén Bernstein
Béla fõrabbi neve is olvasható.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

Hirdetés:
Nyomdai munkálatok:
Felelôs vezetô:
ISSN:
Példányszám:
Terjeszti:
Terjesztési reklamáció:

Szeptembertõl már négy emléktábla látható az egykori Damjanich laktanya parancsnoki épületének helyén álló társasház falán. A legutóbbit a 15. gépkocsizó
lövészhadosztály emlékére állították.
A Széchenyi Emlékév alkalmából egy emléktáblával
tisztelegtek a legnagyobb magyar nyíregyházi látogatása elõtt (képünkön). A táblát a nevét viselõ középiskola
falán szeptember 21-én avatták fel. Az ’56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából az Északi temetõ 28-as
parcelláját jelölték meg, ahová jeltelen sírba temették a
két mártírt, Szilágyi Lászlót és Tomasovszky Andrást. A
60 éve alapított Apáczai iskola tiszteletére pedig emlékfákat ültettek.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

Lapunk online változata:

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Bruszel Dóra
Szarka Lajos
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Balogh Zoltán vezérigazgató
1218-1080
55 500
Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
terjesztes@nyiregyhazitv.hu
telefonon: 42/411-883
www.nyiregyhaza.hu

Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

HULLADÉKÉRT VIRÁGOT AKCIÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2017. február 27. és március 11. között, ismét megszervezi a Hulladékért virágot elnevezésû akciót. A két hét során a különválogatott papír-, mûanyag, öblösüveg, fém-, csomagolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért utalványt, vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevôk.
Az akció ideje alatt a Korányi Frigyes u. 3. sz. alatti Hulladékudvarban adhatóak le a hulladékok, hétfôtôl péntekig 7
és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra között.
Az utalványok a következô helyeken válthatóak be:
– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– a Júlia fürdôben, a Fürdôházban, a Parkfürdôben, valamint az Aquarius Élményfürdôben,
– a Lap-X Könyvesboltban,
– a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél,
– a Póny Játéküzleteiben (Nyírfa u. 1., Pazonyi út 15., Szegfû u. 49.),
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben, (a Prima dog üzletben) Nyh., Korányi Frigyes u. 92. sz.,
– az Arany Optika Kft. üzletében (Nyh., Kossuth tér 1.),
– a MasterMind Számítástechnikai Szaküzlet és szerviz üzletében, (Nyh., Korányi Frigyes u. 74/A sz.),
– a Móricz Zsigmond Színházban (itt kizárólag 500 és 1000
forint értékû utalvány váltható be),
– a Renomé Print Kft. üzleteiben.
A hulladékokért kapható utalványok értékérôl a
www.thgkft.hu oldalon tájékozódhatnak.

További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: +36-42/594-508, fax: +36-42/594-539
E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu
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