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ADOMÁNY

AKTUÁLIS

JAVÍTÁSI DÖMPING.
A NYÍRVV Nonprofit
Kft. munkatársai
valamennyi nyíregyházi utat felülvizsgálják,
és ennek megfelelõen
végzik a javítását.
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AKTUÁLIS

ÁPOLÓK NAPJA.
Február 19-e a Magyar Ápolók Napja.
Ebbõl az alkalomból
rendeztek ünnepséget
Nyíregyházán, a
megyeházán.
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HAJNI MÁR DOLGOZIK
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ELFELEJTETT KATONA
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„VILÁGHÁLÓ-HÍRÛ”

FÉL ÁRON FÜRDÕZHETÜNK AZ ÉLMÉNYFÜRDÕBEN!
Lassan magunk mögött tudhatjuk a hosszú és dermesztõ telet, így mi sem
lehet jobb kikapcsolódás, mint egy élményfürdõben lubickolni és megmártózni kicsit a nyárban. A Magyar Fürdõszövetség 2017. február 28-ára szervezett
„Szökjön ki egy fürdõbe!” címmel nagyszabású akciót, melyhez az ország számos fürdõje közt a nyíregyházi Aquarius Élményfürdõ is csatlakozott. Az akció
keretében kicsik és nagyok egyaránt 50 százalékos kedvezménnyel vehetik
igénybe az élményfürdõ szolgáltatásait, illetve a belépéskor elõre megváltott
szaunajegyek árából is biztosítják a kedvezményt ezen a napon. Külön jó hír,
hogy az akció mind a nyíregyházi, mind a nem nyíregyházi Vendégek számára
elérhetõ.
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TÉLTEMETÉS A MÚZEUMFALUBAN

A hétvégén igazi lármával és farsangi mulatozással próbáltak meg a hagyományõrzõ csoportok véget vetni a mínuszoknak a Sóstói Múzeumfaluban úgy, ahogy évtizedekkel ezelõtt elõdeik is tették ezen a vidéken. A télûzõk, úgy tûnik, jó munkát végeztek, hiszen a
hét közepén már a nap sugarai is elõbújtak a felhõk mögül. Jövõ héten pedig hivatalosan
is lezárul a farsangi idõszak és kezdetét veszi a húsvét elõtti negyvennapos böjt.

LEGOLAND DISCOVERY CENTER NYÍREGYHÁZÁN!
Érdemes ízlelgetni a megnevezést: Tokaj, Felsõ-Tisza
és Nyírség Kiemelt Turisztikai Fejlesztési Térség, mert mostantól létezik ilyen, s természetesen Nyíregyháza hangsúlyosan a része – érkezett a hír lapzártánk idején. Sõt,
az indulás is erõs: összesen 102 milliárd forint érkezik
ide egy kormányhatározat értelmében!
A friss Magyar Közlönyben megjelent 1092/2017 kormányhatározat tartalmazza a bevezetõben megnevezett
térséget, melyhez 105 település tartozik, s az itteni fejlesztésekre tervezett uniós és hazai források összege eléri
a 102 milliárd forintot, 49 projektre bontva.

TOKAJ, FELSÕ-TISZA ÉS NYÍRSÉG KIEMELT
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI TÉRSÉG
Mielõtt címszavakban szemléznénk a városunkat érintõ, jelentõsebb ilyen típusú beruházásokat, érdemes felidézni, hogy az országban harmadikként (a balatoni és a
soproni régió után) konkretizálták ezen övezet közeli jö-

võjét, így Nyíregyháza ennek szerves részeként a kiemelt
turisztikai területek közé került, országos fókusszal! Összehasonlításul: a rangos, hírneves célpontok többsége még
csak az elõkészítés fázisánál tart, míg mi, a teljes térséggel egyetemben már megvalósítandó tervekrõl beszélhetünk. A többoldalas dokumentum ezeket mutatja be, mi
itt elsõként röviden csak Nyíregyházára fókuszálunk.

ÉPÜLHET A NÉGYCSILLAGOS HOTEL
Az egyik legkiemelkedõbb, és az élményturizmust nagyban befolyásoló, a határozatban 9,5 milliárd (!) forintos
elõirányzattal szereplõ tétel a LEGOLAND Discovery Center létrehozása városunk környékén! Ez nem összekeverendõ a például dániai Legolanddal, de így is egyedülálló, s a maga nemében páratlan szórakoztatóközpont születik nálunk, mely erõsítheti idegenforgalmi vonzerõnket.
A határozatban 3,1 milliárd forinttal szerepel a régi vágy,
a Hotel Sóstó Spa and Resort négycsillagos szálloda építése, melyhez már a látványtervek is elkészültek.

ÁLLATPARK, MÚZEUMFALU, SZABADTÉRI
Az állatpark, városunk fõ látványossága két soron, összesen 5,8 milliárd forinttal szerepel, így ott is komoly fejlesztések várhatóak. S ez, a február 21-ei kormányhatározat tartalmazza a Sóstói Múzeumfalura (1,5 milliárd), a
Szabadtéri Színpadra (1,1 milliárd), a Sóstógyógyfürdõ
komplex fejlesztésére (1 milliárd) és a Bencs Villa felújítására (0,28 milliárd) elkülönített forrásokat. A kormányhatározat szerint a felsorolt fejlesztésekre szóló felhívások
meghirdetése, a támogatási szerzõdések megkötése június 30-áig a miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter
feladata, a megvalósítás pedig a megjelentek alapján 2020ra várható. A részletekre késõbbi lapszámainkban természetesen aktuálisan visszatérünk. Hozzátéve, hogy mindez messze nem a következõ évek beruházásainak teljes
felsorolása, hiszen hazai és uniós forrásokból többtucatnyi területen lesz hamarosan érzékelhetõ az elõrelépés
Nyíregyházán.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

NAPRÓL NAPRA

FEBRUÁR
SZOMBAT
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FEBRUÁR
CSÜTÖRTÖK
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METROPÓLIA BÁL

FARSANG NYÍRSZÕLÕSÖN

Hatvanöt görögkatolikus egyházközségbõl közel kétezren mulattak
együtt a nyíregyházi Continental Arénában. A batyusbálon a Szívtiproll
együttes zenélt, de fellépett többek
között a máriapócsi citerazenekar, valamint Szandi is.

A Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû
Tagintézmény szervezésében farsangi
mulatságot rendeztek Nyírszõlõsön.
Az alsó és felsõ osztályos tanulóknak
volt jelmezverseny és táncbemutató,
valamint diszkó is. Mint képünkbõl is
látszik, remek volt a hangulat.

MÉLTÓ HELYÉRE KERÜLT A MENTE

Dr. Kállay Krisztián és dr. Kovács Ferenc

FEBRUÁR
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FEBRUÁR

PÉNTEK
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FUVOLAJÁTÉK

JELMEZBEN A TANÁROK

Nyíregyházán kápráztatta el fuvolajátékával a zeneszeretõ közönséget
Matuz István. A Kossuth- és Liszt-díjas
kiváló mûvész a Cantemus Családi és
Családi Bérlet Plusz interaktív elõadásain, a Kodály Zoltán Általános Iskolában lépett fel.

Jelmezbe öltözött gyerekek és tanárok lepték el a Kodály iskolát. Az intézményben pénteken tartották a farsangot, így mindenki beöltözve ment iskolába. A Nyíregyházi Televízióban a Szieszta Plusz címû mûsorban láthatják a
Kodályos farsangot, elõször 19.30-kor.

FEBRUÁR
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KOMÁMASSZONY

90. SZÜLETÉSNAP

A József Attila Színház elõadásával
folytatódott a Váci Mihály Kulturális
Központ Lehozzuk Önnek a csillagokat! programsorozata. Február 19-én
itt vendégszerepelt és aratott nagy sikert Görgey Gábor: Komámasszony
hol a stukker? címû klasszikusa.

90. születésnapja alkalmából köszöntötte fel Opre Sándort Andó Károly közgyûlési képviselõ. Sanyi bácsi
Napkoron született, 5 testvér közül õ
volt a legidõsebb. Élettársával, Zsuzsa
nénivel él, akivel 22 éve együtt vannak nagy egyetértésben és szeretetben.

FEBRUÁR
HÉTFÕ
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KIGURULT A PARKOLÓBÓL

SZÓNOKVERSENY

A Nyár utcán egy autó kigurult a
parkolóból (az elmúlt két hétben már
a második ilyen eset), majd egy másik
jármûnek ütközött. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy az autósok a baleset elkerülése érdekében
megfelelõen rögzítsék gépjármûveiket.

A Kölcsey Ferenc szónokverseny regionális elõdöntõjét rendezték meg Nyíregyházán. A középiskolás diákok két
fordulóban adtak számot tudásukról és
szónoki képességeikrõl. Az elsõ három
helyezett a márciusi váci országos döntõben versenghet a gyõzelemért.

Méltó helyére került a Kállay család
tulajdonában lévõ egyik utolsó tárgyi emlék. Kállay Tamás mentéjét dr. Kállay
Krisztián adományozta Nyíregyházának.
A díszmagyar a Kállay Gyûjteményben
kap helyet, az egykori tulajdonosát ábrázoló festmény elõtt.
A Kállay család orosi ága egy honfoglalás kori nemzetségbõl származtatja magát. A família az évszázadok alatt mindig
részt vett Magyarország életében, tagjaik
a közéletben, valamint kulturális és tudományos területeken képviseltették magukat. A Kállay családot közvetlenül érintették az ötvenes évek intézkedései, kitelepítették õket, vagyonukat elvették. Az
örökségbõl szinte alig maradt meg valami. Dr. Kállay Ubul dédunokája egy családi hagyomány értelmében 30. születésnapjára kapta meg azt a mentét, amely
Kállay Tamás, Kállay Miklós miniszterelnök bátyjának darabja volt. Ezt a díszmentét adományozta most tartozékaival együtt
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MEGÚJULÓ KÁLLAY-HAJLÉK
A mentét a Jósa András Múzeum szakemberei restaurálják, majd áthelyezik a
Kállay Kúria még most felújítás alatt álló
épületébe. Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, a Kállay Gyûjtemény a kilencvenes évek elejétõl kezdve méltatlan
körülmények között volt Nyíregyházán. A
polgármester hozzátette, 2012-ben emléktáblát avattak a Kállay Kúria falán, most
éppen felújítják az épületet, és oda helyezik át nemsokára a Kállay Gyûjteményt.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Jótékonysági hangversenyt rendezett a
veronai buszbaleset áldozatainak emlékére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház múlt héten csütörtökön este. A közremûködõ-fellépõ a
Cantemus Gyermekkar volt.
Az elsõ szóra igent mondott Szabó Dénes, a Nemzet Mûvésze vezetésével a
Cantemus Kórus az önkormányzat megkeresésére, hogy egy jótékonysági hangverseny keretei között emlékezzünk a veronai buszbaleset áldozataira, illetve segíthessük a hozzátartozókat forintjainkkal is.
A rendezvény ugyanis ingyenes volt, de a
kijáratnál mindenki adakozhatott, melyet
összegyûjtve a városvezetés az Ökumenikus Segélyszervezetnek továbbít. Erre is
utalt köszönõbeszédében dr. Kovács Ferenc polgármester.
– A mai este az együttérzésrõl, a másokra való odafigyelésrõl, támogatásáról,
adakozásról szól, és talán önmagunkról is,
hogyan viszonyulunk egy ilyen tragédiához. A bánat, a szomorúság, az együttérzés kifejezése az, hogy eljöttek erre a jótékonysági estre, hogy nemcsak lélekben,
hanem készek tettekkel is, az összefogás
erejével – amely Nyíregyházán oly gyakran megnyilvánul – a gyászoló családok
mellé állni – mondta.

PARTNERSÉG

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

Nyíregyházának. Dr. Kállay Krisztián elmondta, a család több mint ezer éve errõl a
környékrõl származott. Hozzátette, ez a
relikvia is több mint százéves, a történelem
viharain keresztül került hozzá, és úgy véli,
a mai korban ezt nem neki kell otthon tárolni, hanem vissza kell juttatni méltó helyére, ahol a megfelelõ körülmények között
emlékeztethet mindenkit a történelemre.

A római katolikus egyház azzal is támogatott, hogy befogadta a rendezvényt,
méltó helyet biztosítva ennek a különleges alkalomnak, mely egyszerre volt az
adakozás és az emlékezés ideje.
– Egy egész országot sokkoló tragédia,
a veronai buszbaleset szomorú emléke, s
mindnyájunkat megérintõ fájdalma gyûj-

tött ma egybe bennünket, és az a vágy,
hogy kifejezzük a szolidaritásunkat az érintett gyászoló családtagokkal itt, Nyíregyházán – fogalmazott a fohászkodás elõtt
Tóth László, a Magyarok Nagyasszonya
Társszékesegyház plébánosa.
A Cantemus Kórus pedig – amely szintén gyakran jótékonykodik, legutóbb például a „Jónak lenni, jó” karitatív program
keretében a református templomban adott
hangversennyel – az áldozatok emlékére
és a hozzátartozók vigasztalására a zenetörténet lélekemelõ, megnyugvást hozó
mûveibõl énekelt.

MÉG SEGÍTHETÜNK
Aki nem vehetett részt ezen az estén, de
segíteni szeretne, továbbra is megteheti, ha
jelzi ezen szándékát az adomany@nyiregyhaza.hu e-mail címen.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

HANGVERSENY AZ NYTV-N
A jótékonysági koncertet felvételrõl szombaton 20.30-kor, valamint vasárnap 9.30-kor és 22.00-kor láthatják a Nyíregyházi Televízióban.
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FIATALOS JAVASLATOK A VÁROSI DIÁKPARLAMENTEN
A kultúra, a szórakozás, az underground és a diákönkormányzat kérdése foglalkoztatta leginkább a fiatalokat az elsõ Városi Diákparlament ülésén. Nyolc témakörben gyûjtötték össze javaslataikat, amelyeket a városvezetõknek is átadtak. Dr. Ulrich Attila alpolgármester úgy
véli, sok közülük akár már rövid távon megvalósítható.

sarkalatos pont, mert évtizedek óta a fiataloknak a városból való elvándorlása figyelhetõ meg, csak kevesen térnek vissza a tanulmányok befejeztével. – A diákokkal folytatott párbeszéd segíthet abban, hogy az ifjúság, a jövõ
számára vonzó, élhetõ körülményeket teremtsünk közösen a megyeszékhelyen – mondta.

A pályaválasztástól az önkéntességen át a deszkázásig
számos témát megvitattak a fiatalok az elsõ Városi Diákparlamenten. A Diákpolgármesteri Iroda és a Mustárház
szervezésében a nyíregyházi középiskolák és az általános iskolák nyolcadikosainak delegáltjai elsõ alkalommal
üléseztek a városházán. Stekler Gergõ diákpolgármester
elmondta, a céljuk az volt, hogy olyan problémákat, lehetõségeket, ajánlásokat fogalmazzanak meg, amivel õk is
hozzájárulhatnának a város fejlõdéséhez, továbbá közvetlen párbeszéd alakuljon ki a döntéshozók és a diákok
között. A Diákpolgármesteri Iroda azt is szeretné elérni,
hogy a jövõben több kreatív fiatal is felkeresse õket ötleteivel, illetve segítse õket a munkájukban.

SZÁMÍT A HANGJUK
A kormányzat sem hagyhatja figyelmen kívül a fiatalok
hangját, szeretnék minél inkább bevonni õket a róluk szóló

PÁRBESZÉD A VÁROSFEJLESZTÉSÉRT
A városvezetés üdvözölte a diákok kezdeményezését,
hiszen számukra is fontos, hogy valós képet kapjanak az
ifjúság életérõl, szokásairól, az õket foglalkoztató kérdésekrõl. Dr. Kovács Ferenc polgármester szerint ez azért is

során a pályaválasztás, a közösségi terek, a kultúra és szórakozás, az önkéntesség, a sport, a tanárok és segítõk, valamint az underground témájában vitatták meg ötleteiket.
Bán Dáriusz diákalpolgármester szerint a diákok a közös gondolkodás során nemcsak felvetették a problémákat, hanem számos megoldási lehetõséget is megfogalmaztak. A pályaorientációban szeretnének több segítséget kapni, valamint a személyes képességfejlesztésre is nagyobb
hangsúlyt helyeznének a fiatalok. Ezeken kívül az iskolai
önkéntességet átláthatóbban megszerveznék, a sportolási
és egészségmegõrzési lehetõségeket kibõvítenék, a prevenciós programokat modernizálnák. A kulturális élet és
a szórakozás különös jelentõséggel bír az életükben. Így
szeretnének létrehozni olyan további többcélú közösségi
tereket, amelyek helyet adhatnak nemcsak a bulizásnak,
hanem az underground mûvészeteknek, slam poetry fesztiváloknak, helyi zenekarok bemutatkozásának, továbbá
számos, a fiatalok körében népszerû extrém sportnak is.
A helyek fenntartásában akár õk maguk is részt vállalnának, csakúgy, mint a város ifjúságot is érintõ programjainak a szervezésében.

A VÁROSVEZETÉS NYITOTT
döntési folyamatokba. Jelenleg a Nemzeti Ifjúsági Stratégia felülvizsgálata zajlik, amiben a diákparlamentek munkájának felbecsülhetetlen értéke lehet – hangsúlyozta Széles Csongor, az EMMI Ifjúságügyi Szervezési Osztályának
megbízott osztályvezetõje. Hozzátette, ebbe a folyamatba szerettek volna olyan stratégiai partnereket, civil szervezeteket bevonni, akik valóban a fiatalokkal foglalkoznak, valamint azt is el akarták érni, hogy maguk a fiatalok
is elmondhassák a véleményüket, és valóban úgy alakuljon ki az elkövetkezõ tíz évre nézve a róluk szóló stratégia, hogy õk maguk aktívan szerepet vállaltak benne, róluk szól, és tényleg értük van.
A plenáris ülésen a diákok az ifjúságot érintõ témákról
hallgathattak meg elõadásokat, majd a Mustárházban és
a Közösségi Face-ekben a delegáltak nyolc szekció munkájában fogalmazhatták meg ötleteiket. A csoportmunkák

A városvezetés nem csalódott a fiatalokban, örül az
õszinte véleményüknek. Egy feltörekvõ, új generáció ötleteit, életérzését látja benne, ami hozzátehet Nyíregyháza fejlõdéséhez.
Dr. Ulrich Attila alpolgármester úgy véli: – A javaslatok
között vannak akár azonnal, rövid távon megvalósítható
ötletek is, sokban pedig keressük majd a közös pontot és a
megoldási lehetõségeket.
Mind a városvezetés, mind a fiatalok úgy látják, a diákparlamentnek további folytatása várható. Abban mindkét
fél egyetért, hogy az ötletek megvitatására azonban nem
elég évente egy napot szentelni. Ezért mihamarabb egy
olyan városi diákönkormányzat felállítását tervezik, amely
folyamatosan ajánlásokat fogalmazhat meg és képviselheti az ifjúság érdekeit.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

JAVÍTÁSI DÖMPING: KÁTYÚZÁS ÉS FELÚJÍTÁS
A téli idõszak vége rendszerint a bosszankodás jegyében is telik az autóstársadalomnál, hiszen a hideg idõ szükségszerûen megbontja a gyenge pontokat az utakon. Egy
konkrét panaszos levél is érkezett, de ebbõl kiindulva
teljes pillanatnyi képet is kértünk a Városüzemeltetéstõl.
Tisztelt Szerkesztõség!
A segítségüket szeretném kérni, hogy a Tó utca borzasztó, járhatatlan állapotát szíveskedjenek beletenni a hírekbe, mert az illetékest személyesen megkeresve, és Bordás
Bélával való beszélgetésem sem hozott változást. Sajnos
nekem mindennap négyszer kell megtennem ezt a szakaszt és a kocsi javítását nem fogja nekem senki kifizetni.
Megértésüket köszönöm! (Név és cím a szerkesztõségben)

az aszfaltot, több hiba tapasztalható. A NYÍRVV Nonprofit
Kft. munkatársai valamennyi nyíregyházi utat felülvizsgálják, és ennek megfelelõen folyamatosan végzik az önkormányzati tulajdonban lévõk javítását.
Az idei évben eddig 130 helyszínen végeztünk javításokat. A helyreállítást a forgalmuknak megfelelõ sorrendben végzi társaságunk. Elõször a fõbb tömegközlekedési
útvonalakat, majd az egyes és kettes kategóriába sorolt
utakat, illetve gyûjtõutakat állítjuk helyre, ezután következhetnek a kis forgalmú lakóutak, szervizutak. A mun-

A TÓ UTCA IS AZ IDEI TERV RÉSZE
Tisztelt Asszonyom!
A 2017. február 15-én kelt Város-Kép Nonprofit Kft.hez eljuttatott elektronikus bejelentésére vonatkozóan
engedje meg, hogy tájékoztassam. A Tó utca rossz állapotú, tönkrement útburkolata 2017. évben teljes hosszúságban felújításra kerül Nyíregyháza tervezett út- és járdafelújítási programja részeként. A helyreállítás pontos idõpontjáról egyelõre nem tudunk tájékoztatást adni, de az
idei évben bizonyosan megvalósul. Az új burkolat kialakításáig megértését, a felújítási munkák ideje alatt okozott
esetleges kellemetlenségekért pedig ezúton is türelmét
kérjük! Tisztelettel: Szabó Edina sajtóreferens, NYÍRVV
Nonprofit Kft.

2017. FEBRUÁR 24.

A téma kapcsán megkerestük Rendes Sándort, a Városháza sajtószóvivõjét is, aki az elmúlt hetekben kommunikált, a közeli jövõben várható fejlesztésekre emlékeztetett. – Mint azt dr. Kovács Ferenc polgármester a januári közgyûlés elején bejelentette, a kormányzat kétmilliárd forintot biztosít Nyíregyházának a további út- és járdafejlesztésekre, javításokra és építésekre. Ennek alapját az adhatja, hogy az önkormányzat önerejébõl negyedik esztendeje közel milliárdos
nagyságrendben költ erre a területre, évtizedes hiányosságokat pótolva. A városvezetés a mostani, központi forrás mellett pedig továbbra is biztosítja a saját
százmilliókat, így eddig nem látott mértékben folytatódik a rekonstrukció ezen a területen is.
februárban elõreláthatóan 27 tonna hideg aszfaltot használunk fel az úthibák javítására, melynek értéke nettó 1,4
millió forint. Évente összesen 150 tonna hideg aszfaltot
használ fel társaságunk a burkolatok helyreállítására. A
tartósabb, meleg aszfaltos eljárással történõ helyreállításokat elõre láthatóan május-június hónapban lehet elkezdeni – jelezte Szabó Edina.

FORGALOMKORLÁTOZÁS
ÚTJAVÍTÁS MIATT

KÁTYÚZ A NYÍRVV
A Városüzemeltetés sajtósa részletesen is összefoglalta
kérésünkre az aktualitásokat: – A december óta tartó rendkívül hideg téli idõjárás jelentõs károkat okozott az utak
burkolatában. A hólé folyamatos fagyása-olvadása, illetve a városi forgalom a korábbi éveknél jobban tönkretette

MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS

kálatok ütemezésénél a jelentõs, balesetveszélyes hibákat természetesen a besorolástól függetlenül javítjuk. A
helyreállítása úgynevezett hideg kátyúzásos technológiával történik, melynek célja a jelentõsebb hibák javításával a balesetek és károk elkerülése. Januárban 26 tonna,

Útjavítási munkálatokat végez a NYÍRVV Nonprofit
Kft. a Belsõ körút 21–23. szám elõtti útszakaszon. A
helyreállítás ideje alatt a városüzemeltetõ társaság
lezárja az utat az átmenõ forgalom elõl, a Hunyadi
utcáról és a körút felõl a behajtásra azonban van lehetõség. A munkálatok és az útlezárás elõreláthatóan még legalább egy hétig tart. Kérik a közlekedõk
türelmét!
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AKTUÁLIS

CSÖKKENT A BÛNCSELEKMÉNYEK
SZÁMA A MEGYÉBEN
Kiválóra értékelte az országos rendõrfõkapitány a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság elmúlt
évi munkáját. A bûncselekmények száma 2016-ban közel 32 százalékkal csökkent, a nyomozási eredményesség pedig meghaladta a 63 százalékot.

A megyében végzett önkormányzati felmérés alapján a
rendõrség iránti bizalom az ötös skálán meghaladta a négyes értékelést. Tavaly a rablások száma közel 38 százalékkal csökkent, 35 esetet regisztráltak. Az emberölés csökkenõ tendenciája megtört, de a tíz esetbõl mind a tízet felderítették. Lopás is kevesebb történt, a 4400 eset nyomozási
eredményessége pedig megközelíti a 40 százalékot.
– Lakásbetörésbõl közel 20 százalékkal volt kevesebb.
A közterületen elkövetett bûncselekmények esetében is
csökkenõ a tendencia, a felderítettség pedig közel 80 százalékos volt. A kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos
bûncselekmények száma stagnál, tavaly 23 alkalmat regisztráltunk. A tulajdon elleni szabálysértések száma pe-

NÉLKÜLÜK MEGÁLL AZ ÉLET
dig közel 6 százalékkal csökkent. A személyi sérüléssel
járó közlekedési balesetek visszaszorításában sajnos nem
történt elõrelépés, számuk emelkedett, és tavaly hárommal többen, 29-en haltak meg az utakon – magyarázta.

KIEMELT FELADAT A BALESETMEGELÕZÉS

2016-ban a megelõzés, az integrált hatósági tevékenység, illetve az önkéntesség fejlesztése, támogatása állt a
középpontban. Nyolc százalékkal csökkent 2015-höz képest a beavatkozások száma, 751 tûzeset történt a tavalyi
évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely 35 százalékos csökkenést mutat. Az ezredes rámutatott: elsõsorban a szabadtéri tûzesetek száma esett vissza, amelyben
a hatósági ellenõrzéseknek is kiemelt szerepe volt.

– Ápolók nélkül nem létezik gyógyítás. Az orvosokkal együtt ugyanis olyan csapatot alkotnak, amely
sikerre vihet egy-egy esetet – tette hozzá dr. Adorján
Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója, aki kifejtette,
éppen ezért, azt a munkát, amit az ápolók végeznek
nap mint nap, a társadalomnak és az orvosoknak is
meg kell köszönni.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a rendõrség kiemelt feladata a bûnmegelõzés és a balesetmegelõzés is. Mindkét
területen nemzetközi, országos és helyi programok segítségével dolgoznak. Az elmúlt évben a megyei rendõrök
ideiglenes csapatszolgálati százada a déli határszakaszon
is helytállt a migrációs nyomás feltartóztatásában. Emellett részt vesznek a határvadász-toborzásban is, jelenleg
hat osztályban 171 jelölt végzi tanulmányait.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

KATASZTRÓFAVÉDELEM:
A MEGELÕZÉSEN A HANGSÚLY
Statisztikai adatokon keresztül mutatta be évértékelõ
tájékoztatóján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016-os tevékenységét a megyei
igazgató. Varga Béla tû. ezredes kijelentette: a szervezet
a megelõzésben, az önkéntes mozgalom erõsítésében és
az eszközfejlesztésben ért el kiemelkedõ eredményeket
az elmúlt esztendõben.

Február 19-e a Magyar Ápolók Napja. Ebbõl az alkalomból rendeztek ünnepséget a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
dolgozóinak a megyeházán. Az eseményen huszonöt
ápoló kiemelkedõ munkáját ismerték el.
Dr. Kovács Ferenc polgármester a rendezvényen kiemelte, minden évben fontos, hogy megünnepeljük a
Magyar Ápolók Napját, hiszen ilyenkor lehet hivatalos
keretek között is elismerni a munkájukat, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy köszönetet érdemelnek
a hétköznapokban is.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság elmúlt évi munkájáról tartott sajtótájékoztatót Farkas
József dandártábornok, megyei rendõrfõkapitány (képünkön), aki kiemelte, a bûncselekmények számának csökkenésével a megye az erõsen fertõzött kategóriából átkerült a közepesen fertõzött kategóriába.

NÕTT A RENDÕRSÉG IRÁNTI BIZALOM

MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA

egységei mellett az ország számos pontjáról érkezett segítség, így 37 óra alatt a további károk megelõzése, a tetõk fóliázása megtörtént.
A polgári védelem tevékenységére áttérve az igazgató
elmondta: veszélyeztetettsége alapján a megye valamennyi
települése katasztrófavédelmi osztályba tartozik, a legmagasabb kategóriában 12 település van. A szakterület egyik
fontos feladata az állampolgárok, köztük az ifjúság önvédelmi képességének fokozása. Ennek egyik módja, hogy
az érettségi elõtt álló középiskolások a katasztrófavédelemnél is teljesíthetik a közösségi szolgálatot. Ennek keretében tavaly 996 diák töltötte a megyei igazgatóságon a
kötelezõ órákat.
A megyei igazgató az eszközfejlesztésekrõl szólva kiemelte: májusban két darab, kétféle mentési magasságú
IVECO-Magirus magasból mentõ gépjármû érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, majd két hazai gyártású
HEROS AQUADUX-X 4000-es gépjármûfecskendõvel
gazdagodott az igazgatóság gépjármûállománya és a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat munkáját segítõ terepjárót vehetett át egy mikrobusz mellett az igazgatóság.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
fõigazgatója virágot ad át a kitüntetett ápolóknak
Ress Andrea 30 éve dolgozik ápolóként Nyíregyházán, a Sürgõsségi Betegellátó Osztályon. Munkáját felettesei szerint örömmel, szeretettel és nagy odaadással
végzi. Szakmai tudását és emberségét a Magyar Ápolók
Napján kitüntetéssel díjazták. Hivatásáról azt mondta,
nehéz pályának tartja, de úgy gondolja, aki mégis emellett dönt, az élvezettel és szeretettel végzi a dolgát. Hozzátette, a díjat nem egyedül érdemelte ki, hanem azzal a
csapattal, amelyik mögötte állt a mindennapokban.
A Magyar Ápolók Napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 25 ápolójának munkáját ismerték el.

A KITÜNTETETTEK NÉVSORA:
Bacsó Béláné, Baksa János, Balogh Béla, Balsáné
Berta Erzsébet, Barnai Istvánné, Bor József, Csizmadia Pálné, dr. Horváth Gézáné, Gacsályi Károlyné,
Gere Istvánné, Gyüre Lászlóné, Kériné Csáki Ágota,
Leskóné Kiss Éva, Meleg Mihályné, Muskóczki Edit,
Nagy Hilda, Páll Jánosné, Petris Zsuzsanna, Rebák
Anita, Ress Andrea, Sarkady Diána Sára, Siposné
Cziránku Katalin, Szabó Józsefné, Szikszai Györgyné,
Vass Lucia Magdolna.
Õk azok, akik példaként állhatnak a jövõ generációja elõtt, hiszen szakmai tudásukról és empátiájukról
adnak tanúbizonyságot mindennap a betegágyak mellett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórházban egyébként 3 ezer, a Jósa
András Oktatókórházban pedig 1800 ápoló dolgozik.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

KÖZEL EZER INGATLANT RONGÁLT MEG A JÉG
1420 mûszaki mentés volt 2016-ban, amelyhez hozzájárult a 2016. június 21-én a viharos széllel érkezõ jégesõ
okozta kárfelszámolás, a szatmári térségben diónyi méretû jégdarabok 999 ingatlant rongáltak meg. Az életveszély
elhárításában és a károk felszámolásában több mint félezer ember vett részt, ahol a megye hivatásos és önkéntes
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További részletek a Nyíregyházi Televízió Vizit
címû mûsorában, hétfõn 18.25-kor, kedden 19.30-kor
és szerdán 21.25-kor.
2017. FEBRUÁR 24.

KÓRHÁZ

AZ ELSÕ FÉL ÓRA INGYENES A KÓRHÁZBAN
Harminc perc eltelte után minden megkezdett óra parkolásért 400 forintot kell fizetni a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház területén. Aki azonban vért adni érkezik az egészségügyi intézménybe, az mentesül a díjfizetés alól.
Az utóbbi idõben több városlakó is jelezte szerkesztõségünknek, hogy nem értik, miért kell fizetniük a kórház területén történõ parkolásért, még akkor is, ha éppen a Sürgõsségi Betegellátó Centrumba mennek. Ugyanis – mint ahogy
mondják – akinek ott van „dolga”, az beteg, és nem bírna
gyalogolni, vagy éppen valamelyik hozzátartozóját kíséri az
SBO-ra és nem akarja egy percre sem magára hagyni. A városlakók felvetésével megkerestük a kórház sajtóosztályát.

VANNAK, AKIK MENTESÜLNEK
Vitkai Éva sajtófõnöktõl megtudtuk, a kórház területén
az elsõ fél óra ingyenes, éppen azért, hogy a betegeket a
hozzátartozójuk be tudja vinni. Ezt követõen azonban most
már 400 forintba kerül minden megkezdett óra. Tehát ha
eltelt az elsõ 30 perc, akkor az azt jelenti, hogy már megkezdte a következõ órát, így ki kell fizetni a 400 forintot.
Hangsúlyozta, a parkolóautomata így van beállítva, és ettõl a biztonsági szolgálat sem tud eltérni.
– Továbbra is ingyenesen parkolhatnak a kórház területén a mozgáskorlátozott igazolvánnyal érkezõk, illetve él
annak is a lehetõsége, hogy a vért adók a véradás helyszínén lepecsételt parkolási jegyet felmutatva mentesüljenek
a díjfizetés alól. Mivel eddig olcsóbban vehették igénybe
az intézmény területén lévõ parkolókat a környékre, illetve a kórházba érkezõk – a kórházon kívül lévõ parkolási
díjhoz mérten –, így nagyon sokan használták a kórház

A kórház területén egyértelmûen jelölik, hol lehet parkolni
területén lévõ parkolókat, többször akadályozva a belsõ
forgalmat. A kórházak parkolási díjtételeit megtekintve a
Jósa András Oktatókórházban fizetendõ díjtétel országos
szinten alacsonynak mondható. A nagyobb kórházakban,
klinikákon általában ingyenes az elsõ negyed- vagy fél
óra, ez után azonban több száz forinttól akár 1000 forintig is terjedhet a parkolási díj – magyarázta.

SOK A SZABÁLYSZEGÕ
Vitkai Éva felhívta a figyelmet arra, hogy a kórház területén is kötelezõ érvényûek a megállni tilos táblák, illetve
a sárga és fehér felfestett jelekre sem lehet parkolni, ezek
a területek a betegek biztonságos szállítására, a gyalogos-

forgalom biztosítására lettek kijelölve. Ennek ellenére sokan szegik meg nap mint nap a szabályokat, akadályozva
a mentõ-, illetve a betegszállító forgalmat.

A II. ZÓNÁBA TARTOZNAK
A kórház területén kívül, többek között a Szent István
utcán (kórház elõtt), a Szent I. u. 63–69. sz. elõtt, a Fogtechnika épülete mellett és a mentõállomásnál, a Czuczor
Gergely utcában (Kállói úttól a Nagyvárad utcáig) is van
lehetõség parkolásra. Ezek a II. parkolási zónába tartoznak, vagyis 200 forintot kell fizetni óránként.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ELSZÁMOLÁSI IDÕSZAK
A NYÍRTÁVHÕNÉL
Használati melegvíz-elszámolások

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
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!

Kora tavasztól késõ õszig bemutatónapok
a szennyvíztisztító telephelyeken
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.
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.

A 2017. február havi számlákkal párhuzamosan elkészültek a 2016. második féléves idõszak használati melegvíz- és a költségmegosztóval még nem rendelkezõ
fogyasztók fûtéselszámolásai.
2017. február hónaptól – az elszámolt tényfelhasználások alapján – megváltoznak a havonta számlázandó melegvíz-mennyiségek is. Azok a fogyasztók, akiknél a
korábbi idõszakhoz képest változás történt a felhasználási szokásokban, kérjék az
alkalmazott melegvíz-részszámlázás mértékének módosítását.

Fûtési költségosztók alapján történõ elszámolások
A költségmegosztóval rendelkezõ fogyasztási helyek – a naptári éves elszámolásokról a fûtési szezonok elszámolására történõ átállás miatt – 2016/2017es fûtési szezonra vonatkozó elszámolásai 2017. július hónap folyamán fognak
elkészülni.
Az elszámolások alapjául szolgáló fûtési költségmegosztók adatai a lakásokba történõ bejutás nélkül, távkiolvasási lehetõség igénybevételével rögzíthetõek.
A korábbi éveknek megfelelõen lehetõséget biztosítunk az elszámolások
alapján keletkezõ egyösszegû ráfizetés, illetve korábbi számlatartozás részletekben történõ kiegyenlítésére is. Ezzel kapcsolatban kérjük, keressék fel
Ügyfélszolgálati Irodánkat.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6. I. emelet 106. sz.
(Univerzum Üzletközpont)
Ügyfélfogadási idõpontok:
Hétfõ, kedd
08.00–15.00
Szerda
08.00–20.00
Csütörtök
10.00–15.00
Péntek
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SIKERTÖRTÉNET

MEGÉRTE A DIPLOMÁÉRT A FÁRADOZÁS
ÚJABB ÁLOM TELJESÜLT: DOLGOZIK HAJNI
Hosszú éveken át tartó küzdelmét és kitartását a média híradásaiból az egész ország megismerhette, sokak
számára ismerõs a történet: hogyan szerezte meg Hegedüs Hajnalka az egyetemi diplomát. Az utcán rengetegen felismerik, nagyon sok dicséretet, kedves szót kap,
és ami a legfontosabb: a fiatal lány megszerzett tudását
kamatoztathatja is. Hajnalka az IT Services Hungary Kft.
alkalmazottjaként dolgozik.
Reggel 8 óra. Mint oly sokan, Hajnalka is leül az íróasztal mögé, bekapcsolja a számítógépét, és kezdi a napi munkát. Igaz, ehhez ki sem kell mozdulnia otthonról, távmunkában napi négy órában, kötetlen idõbeosztásban dolgozik. Mégis fontosnak tartja, hogy legyen „munkaideje”,
akkor végezze a munkáját, amikor a kollégái, így online
tudják tartani a kapcsolatot. Hajninak óriási álma teljesült: az egyetemen megszerzett tudását kamatoztathatja,
a diploma átvétele után azonnal el tudott helyezkedni.

KÜZDELMES ÚT A DIPLOMÁIG
Hegedüs Hajnalka 25 éven át küzdött azért, hogy diplomát szerezzen. Születésekor oxigénhiány lépett fel, ami
mozgására kihatott, nem tud járni és ujjai is merevek, azokkal sem fogni, sem írni nem képes. Általános iskolai tanulmányait Budapesten, a Petõ Intézetben végezte, de az volt
a vágya, hogy olyan középiskolába járhasson, mint a többi gyerek. Édesapja a Nyíregyházi Televízió „Ajándék ez
a nap” címû mûsora segítségével maga épített a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium bejáratához rámpát, amelyen Hajni, a sikeres középiskolai felvételi után nap mint
nap közlekedhetett. Az érettségi vizsgát követõen aztán
egyenes út vezette a Debreceni Egyetem programtervezõ
informatikus szakára, ahol 2016 februárjában programtervezõ informatikus diplomát szerzett. Az „egyenes” út
persze nem volt „sima”, de Hajnalka és édesanyja sikerrel vette az akadályokat. Mivel Hajni a gimnáziumi órákon nem tudott jegyzetelni, anyukája a tanórák ideje alatt
lemásolta az osztálytársak füzeteit, s Ildikó az egyetemi
évek alatt is segítette lányát, mintha maga is egy diáktárs
lenne. Végigülte az elõadásokat, és Hajnalka helyett szorgalmasan jegyzetelt. A sikeres államvizsga után Hajni megkapta a diplomát, Ildikót pedig a Debreceni Egyetem Informatikai Kara tiszteletbeli hallgatójává avatta.
Hajnalka a diploma megszerzése után azonnal elhelyezkedett a Start Nonprofit Kft.-nél. Közben az IT Services
Hungary egyik munkatársa a média híradásain keresztül
felfigyelt a friss diplomás lányra, és a cég megkereste õt.
Több állásinterjú után Hajnalka lehetõséget kapott a cégnél, távmunkában Business Operation Associate munkakörben dolgozik.
– Resource Managementet támogató szoftvert tervezek
és fejlesztek – meséli Hegedüs Hajnalka. – Szerencsésnek
érzem magam. Teljesült az álmom, hiszen fejlesztõként
dolgozhatok, és boldogan mondhatom, hogy olyan munkát végzek, amit nagyon szeretek. Az eddigi életem során, úgy gondolom, megtanultam küzdeni és semmit nem
feladni. Az egyetemi évek során pedig megszerezhettem
azt a képességet, hogy fel tudjam venni a fordulatot, és
hozzáedzõdtem egy tempósabb élethez. Bár ez a felsõfokú tanulmányok alatt egy cseppet sem volt könnyû, most
a munka világában nagy hasznát veszem. Nem jelentett
nehézséget számomra az, hogy felvegyem a ritmust a
munkahelyemen. Szerencsére olyan korban élünk, ahol a
technika segítségével már minden megoldható. Az
interneten keresztül kommunikálunk a kollégákkal, akik
mindenben támogatnak. Mivel a csapatunk három telephelyen, Budapesten, Debrecenben és Pécsett dolgozik,
minden héten vannak online megbeszéléseink, amelyen
ott kell lennem, de ettõl eltekintve, a munkaidõmet magam határozhatom meg. És, természetesen, vannak olyan
helyzetek, amikor személyesen meg kell jelennem, ekkor
édesanyámmal átutazunk Debrecenbe. Mindig örömmel
nézek be az irodába, szívesen váltok a kollégákkal néhány mondatot. Nagyon szeretem a csapatot, ahova kerültem. Rendkívül kedvesek és segítõkészek a munkatársaim, fiatalos a légkör. Élvezem a munkám, örülök, hogy
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a szakmámat gyakorolhatom, és fejleszthetem a tudásom.
Hegedüsné Éberhardt Ildikó ma is mindenben segíti a
lányát. Õ maga azt tanulta meg, hogy soha semmit nem
szabad feladni.
– Valamikor azt mondták, hogy tehetünk bármit, Hajnalka akkor is mozgás- és értelmileg sérült lesz élete végéig. Mi ezt nem akartuk elfogadni, s mindig kerestük a
lehetõségeket, ami a fejlõdését, az elõbbre jutását segítette – meséli az édesanya. – Igaz, nem lett „egészséges”, és
van, amiben segítségre szorul, de rengeteg olyan dolgot
sikerült megtanulnia, amivel értéket teremthet. Sok-sok jó
emberrel találkoztunk, akik – talán látva elszántságunkat
– segítettek nekünk a nehéz helyzeteket megoldani. Erre
is szükség volt ahhoz, hogy most dolgozó nõként tekinthessünk a lányunkra. Nagyon büszkék vagyunk rá! Örülünk, hogy sok-sok munkával, kitartással elérte a célját,
olyan tudásra tett szert, amit megbecsülnek a munkaerõpiacon, s õ azt érezheti, hogy rá is szükség van.

EGY ÉV ELTELTE UTÁN IS GRATULÁLNAK
A Hajnalka és édesanyja küzdelmérõl szóló történet
bejárta az országos sajtót, Nyíregyháza polgármestere
pedig Bencs László emlékéremmel ismerte el erõfeszítéseiket. A diplomaosztó óta egy év telt el, de a mai napig
elõfordul, hogy Hajnit és Ildikót számukra ismeretlen
emberek állítják meg a városban, örömmel mesélik, hogy
látták õket a tévében vagy az újságban, és gratulálnak.
– Szerencsésnek érzem magam – mondja Hajnalka. –
Szeretõ családban élhetek, a szüleim mindenben támogatnak. Van egy drága húgom, akivel nagyon jó a kapcsolatom,
és van néhány jó barátom, akikkel nagyon szeretek együtt
lenni. A munkahelyen is jó csapatba kerültem. Nyilván sok
olyan dolog van az életben, amit nincs lehetõségem kipróbálni, ezáltal számos dologból „kimaradok”. Azonban azt
gondolom, ha optimistán állok az élethez, mindenben megpróbálom meglátni a jót, és örülök azoknak a dolgoknak,
amik körülvesznek, akkor „gazdagnak” érezhetem magam
és teljes értékû életet élhetek. Szerintem nincsen legyõzhetetlen akadály, csak türelemre és kitartásra van szükség. Most
is Petõ András szavai jutnak eszembe: „Nincs lehetetlen!”
– A társadalom sokat változott az elmúlt negyedszázadban, nyitottabb, elfogadóbb lett a fogyatékossággal élõ emberekkel szemben – mondja Hegedüsné Éberhardt Ildikó. –
Persze, sok mindenben kell még változnia a világnak, de
ezekhez idõ kell. Azt gondolom, hogy ezek a fiatalok is vágynak a sikerre, elfogadásra, szeretetre, s ha megfelelõ körülményeket teremtünk számukra, és támogatjuk õket, sok mindenre válnak alkalmassá. A megváltozott munkaképességû
fiataloknak nem könnyû a képességeiknek megfelelõ munkát találniuk, de nem is lehetetlen. A hozzánk hasonló helyzetben lévõ családoknak azt tanácsolom, hogy elõször is
fogadják el, szeressék gyermeküket, és bízzanak benne. Ne
csüggedjenek, pozitív gondolkodással megtalálják a számukra legmegfelelõbb utat. Tapasztalatból tudom, hogy ez
sokszor nagyon nehéz, de nincs nagyobb boldogság, mint
látni gyermekünk örömét, amikor elérte a célját.

ÚJRA BEÜLNÉNEK AZ ISKOLAPADBA
Hajnalka, amellett, hogy mindennap dolgozik, naponta foglalkozik az angol vagy a német nyelvvel, és szakmai
tudását is fejleszti. A cégen belül számos lehetõsége nyílik arra, hogy képezze magát, ezeket igyekszik kihasználni. De ha egyszer úgy érezné, hogy hasznára válhat, akár
újra beülne az egyetemi padsorokba is, hogy megszerezze a mesterfokozatú diplomát. S hogy az édesanyja lenne-e újra „tiszteletbeli hallgató”?
– Természetesen igen! – vágja rá gondolkodás nélkül
Ildikó. – Ha úgy dönt, hogy folytatja az MSC-n, akkor újra
beülök vele az egyetemi elõadásokra, és segítjük, támogatjuk mindenben, amennyire csak az erõnkbõl telik.

KÜZDELMES ÚT A TÉVÉBEN
Hajnalkát természetesen elõször és leginkább a Nyíregyházi Televízió nézõi ismerhették meg. A történetérõl készült, Küzdelmes út a diplomáig címû film az ország helyi televízióinak versenyén kategóriájában elnyerte a fõdíjat 2016-ban. A Helyi Érték Díjas dokumentumfilm szerkesztõje Ferenczik Adrienne, operatõre Tudja Zsolt, a vágó Bélteczki Szilárd. Az alkotást
vasárnap 21 órától láthatják ismét az NYTV mûsorán.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)
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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.

BENNÜNK MÉG NEM CSALÓDTAK!
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési,
Kulturális és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet a Kulturális Alapra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága a magas színvonalon mûködõ mûvészeti együtteseket fenntartó, illetve kulturális tevékenységet ellátó helyi önszervezõdõ közösségek támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a
helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.)
számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Kulturális Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szervezeteinek 2018. március 31. napjáig megvalósuló, városi programjainak, rendezvényeinek
szervezéséhez és színvonalas lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozása.
A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ és tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
3. Olyan szervezetek, melyek tartósan magas színvonalon Nyíregyházán mûködõ mûvészeti együttest tartanak fenn, vagy a városban kiemelkedõ kulturális tevékenységet végeznek.
A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2017. évi költségvetésbõl biztosított kulturális pénzügyi alapból (Kulturális Alapból) finanszírozza.
a) Pályázati keretösszeg: 3 750 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2018. március 31. napjáig megvalósuló programok,
rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.
c) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban négy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el és ezt Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyûlése határozatban megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel és ezt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése határozatban megállapította.
d) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1
másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A szoba) 2017. március 27.
napjáig lehet benyújtani személyesen.
e) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától,
Szabó Tamás kulturális referenstõl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetõ.
A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal
együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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Ezrével építik be a nyílászárókat, kihagyhatatlanok, ha
árnyékolástechnikáról van szó és megkerülhetetlenek, ha
valaki ajtót, ablakot, redõnyt vagy garázskaput szeretne vásárolni. A Hársfalvi Kft. 15 éve jelent minõséget, megbízhatóságot és elégedettséget Kelet-Magyarországon. A hagyományosan jó minõségû árukészletük mellett újabb innovatív megoldásokkal állnak idén is az ügyfelek rendelkezésére! Z. Pintye Zsolt írása.
Ez már a jövõ – mutatja
felvillanyozva Hársfalvi Tamás a kezében lévõ speciális
ablakot. – Úgy van kialakítva
– teszi hozzá –, hogy a
„passzív ház” minõsítésnek
is megfelel ez a típus. – Akár
egy ûrhajó ablaka is lehetne
ez itt a kezemben! – mosolyog az ügyvezetõ tulajdonos.
A keret és a benne lévõ
üveg ugyanis kiemelkedõen
jó hõszigetelõ értékekkel bír
és magas mûszaki tartalommal rendelkezik. Az új, német technológia bizonyítottan bent tartja az otthon melegét és kint az illetékteleneket.
15 éve az ügyfelek
szolgálatában
A Hársfalvi Kft. mindig is
nyitott volt a modern, innovatív technológiákra. 15 évvel ezelõtt, éppen ezért nem
arra törekedtek, hogy õk legyenek a legolcsóbbak a piacon, inkább azt célozták
meg, hogy nevük összeforrjon a minõségi termékek forgalmazásával.
Magyarország legnagyobb
és legelismertebb nyílászárógyártója, a Marshall Ablakgyár Kft. termékeit 6 éve
kezdték el árusítani, és természetesen be is építeni. A
minõség melletti elkötelezettség pedig a Hársfalvi
Kft.-t igazolta. Az ügyfelek
elégedetten adták tovább a jel-

szót; ha ajtót-ablakot szeretnél,
akkor az Új utcára menjél!
Arany fokozatú partner
A Hársfalvi Kft.-t a 2016. évi
eredményei alapján a Marshall
Ablakgyártó Kft. ismét arany
fokozatú partneri elismerésben
részesítette. Ezt a kitüntetést
azok a viszonteladók kaphatják meg, akik folyamatosan és
megbízhatóan értékesítik a
cég kiváló termékeit.
Széles termékpaletta
A Hársfalvi Kft. a minõség
és megbízhatóság jegyében
folyamatosan bõvíti a termékpalettáját. Így ma már a városban piacvezetõk az árnyékolástechnikában is, valamint
kiváló motoros garázskapukkal és redõnymotorokkal vagy
éppen belsõ ajtókkal állnak a
vevõk rendelkezésére.
Szaktanácsadás és
minõség
Bemutatótermükben szívesen fogadják azokat, akik még
nem döntöttek milyen termékeket szeretnének vásárolni.
Vagy szívesen adnak tanácsot
is. Ha pedig megrendelést
kapnak, munkatársaik segítségével gyorsan, precízen végzik el a beépítéseket és a szakipari feladatokat.
– A vevõk számára egyre

fontosabb a minõség – teszi hozzá Hársfalvi Tamás.
A cégtulajdonos úgy látja,
akik építkeznek vagy ajtókat, ablakokat cserélnek,
hamar felismerik az olyan
termékeket, amelyek akár
évtizedekig óvják az embert napfénytõl, széltõl,
esõtõl és hótól, nem érdemes spórolni. Egy picivel
drágább, de jobb minõségû terméknek hamar megtérül az ára, míg az olcsó
húsnak a leggyakrabban
híg a leve. A vevõ pedig
hamar rájön, ezen nem lett
volna szabad spórolnia.
Idén is Hársfalvi!
A lakásépítési láz és az
energetikai pályázatoknak
köszönhetõen idén is jelentõs számú megrendelésre
készülnek a Hársfalvi Kft.nél. A cég szívesen áll azok
rendelkezésére, akik egy
nagy múltú, elismert gyártótól szeretnének hosszú távra készített ajtót, ablakot
vásárolni!
(x)
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ELFELEJTETT KATONA

FILMPREMIER SZOMBATON: AZ ELFELEJTETT KATONA
AZ UTOLSÓ MAGYAR HADIFOGOLYRÓL SZÓLÓ DOKUMENTUMFILM A GULÁG-ÉV ZÁRÁSAKÉNT LÁTHATÓ
Ki ne tudná Nyíregyházán, hogy az utolsó magyar hadifogoly a „miénk”? De vajon valóban ismerjük õt? Vagy
csak a világhálón elérhetõ, sokszor ismételt alapinformációkkal vagyunk tisztában? Ravasz Balázs producernek a
Toma Andrásról szóló dokumentumfilmjével teszi teljessé
a Nyíregyházi Televízió a maga részérõl a Szovjetunióba
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévét,
annak zárásaként, a Kommunista Diktatúra Áldozatainak
Emléknapján, február 25-én, szombaton 19.30-kor.
– Megdöbbentettek azok a képsorok, amikor láttam
megérkezni a repülõtérre Toma Andrást, az utolsó magyar
hadifoglyot, 2000. augusztus 11-én – így emlékszik a számára is megrendítõ pillanatokra Ravasz Balázs, a film producere, készítõje. A Németországban felnõtt magyar filmes épp nálunk forgatott a bajor emlékek után kutatva, s
talán el is felejtette volna a történetet, ha Münchenben
élõ édesanyja (Balázs kétéves korában, a ’70-es évek elején menekült a család a szocializmus elõl nyugatra) nem
küld át neki egy odakint megjelent cikket Toma Andrásról, mely nagyon megfogta.

NEM AKART FILMEZNI
– Erõs érzelmeket keltett bennem az idõs ember világsajtót bejárt története, s nagyapámra gondoltam, aki szintén megélte, hogy elveszítette a lábait. S arra, hogy õt is éppen elvitték volna a világháború végén (ha nem is a frontra, mint Toma
Andrást, hanem a Gulágra, málenkij robotra), mikor néhány
perces menetelés után sikerült megszöknie, talán ennek is
köszönhetem a létemet... – sorolja Ravasz Balázs az indíttatásokat, amiért úgy érezte: el kell jönnie Nyíregyházára. Elõször arra nem is gondolt, hogy filmezni fog, hiszen meg volt
róla gyõzõdve, hogy az itthoni kollégák biztosan „túlforgatták” a témát, de valami idehúzta. Az élõ féltestvér, Gabulya
Anna (Pannika) biztatására – s az õ javaslatára egy üveg szilvapálinkával a kezében – meg is érkezett.

pel a filmben, valamint a másik féltestvére, János, és hogy
teljes legyen az alkotás, dr. Veér András ideg- és elmegyógyász (aki a kotyelnyicsi elmegyógyintézetben megállapította a nemzetiségét és „hazahozta”), Bartha Ákos pszichiáter, Tapolcsányi Éva fotós, valamint Erdõs László hadtörténész, ma már nyugalmazott ezredes, akik szintén „beavatottjai” lettek az utolsó magyar hadifogoly történetének.

IDENTITÁSZAVAR
– Ugyan dokumentumfilmrõl beszélünk, de egy kicsit
több is annál: megmutatja pszichológiai szempontból is
ez a 60 perc, hogy micsoda traumák érik a külföldre hurcoltakat, ahol András bácsinak sokáig a betonkeverés jutott osztályrészül. A felsoroltakon kívül kapott még egy
„pszichiátert” Toma András, miután hosszas vizsgálatok
után kiderült, hogy honnan is indult el a negyvenes évek
közepén. A féltestvérét, Pannikát, aki éveken át küzdött
azért, hogy a bátyja ne haljon meg a neve nélkül, hiszen
sokáig nem volt hajlandó kimondani a nevét, elfogadni az
identitását. S már a történet végéért is érdemes megnézni
a filmet... – avat be néhány részletbe a rendezõ.

DÖBBENET ÉS KÖNNYEK
A film végül 2010-ben készült el, s az elsõ, Duna TV-s
premier után egy „fesztiválváltozattal” több helyen is megsiratta a nézõket. Akár Clevelandben és Chagrin Falls-ban
(USA), akár Ulmban (Németország), Gdyniában (Lengyel-

ország) vagy Párizsban, Bécsben, Rudabányán vetítette le,
egyforma volt a reakció: percekig néma csend, s könnyek a
szemekben úgy, mint amikor annak idején Toma András,
már Nyíregyházán a Szózatot szavalta... Mostanra itthon is
felfigyeltek rá: a Gulág Emlékbizottság támogatta, s bekerült a Digitális Oktatási Anyagok Katalógusába.

A JÓ IS LÉTEZIK…
A sikerek, felemelõ visszajelzések mellett élete egyik legnagyobb élményét is a film készítése során kapta az alkotó.
– Egy este még „éles” volt a mikrofon, forgott a kamera,
mikor András testvérétõl, Jánostól búcsúzott. Azt mondta,
„János, a jó is létezik...”. Megrendítõ erejû volt hallani õszinte szeretettel a hangjában ezt egy olyan embertõl, aki több
mint félszázadig szenvedett a hazájától távol. Ezért is volt
az, hogy nem a „könnyû utat” választottuk és narrátorral
oldottuk meg a filmet. A nézõk végig a szereplõket, s kiemelten Toma Andrást hallhatják. Remélem, õket is megérinti majd...
Az elfelejtett katona címû dokumentumfilmet február 25-én, szombaton este 19.30-kor sugározza a
Nyíregyházi Televízió, ismétlésben pedig másnap,
azaz vasárnap reggel 8.30-kor láthatják az utolsó
magyar hadifogolyról, Toma Andrásról Ravasz Balázs
által készített alkotást.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

TÖBB ÉVNYI TALÁLKOZÁS
Balázs azt mondja, nem vágyott a „sztori” gyors feldolgozására, mint sokan, hanem az embert kereste, akinek a
rokonszenvét hamar elnyerte. Nem dugott rögtön az orra
alá „puskamikrofont” (már a fogalom is rémisztõ egy hadifogságot megélt embernek...), hanem egy idõ után egyszer csak forogni kezdett a kamerája, „csiptetõs” mikrofonnal, hogy ne feszélyezze az emlékeit nehezen feldolgozó hazatérõt. Ez évekkel késõbb volt, sokszori találkozás után, mikor rájött, hogy a „világhír” hamar elmúlt,
viszont a történet hiteles és részletes feldolgozásával szerinte adós maradt az ország.

EGY BOKOR MENTETTE MEG...
Így derült ki, hogy „véletleneken” és pillanatokon múlnak sorsok: András egyik régi barátja (Szmolár András)
együtt mentek gyanútlanul, fiatalként a front közeledtével
(1944-ben) rendszeres leventetalálkozók egyikére, ahol
azonban már német katonák várták õket. A barátja, a magán való könnyítés kérelmével egy bokorba húzódott, s
onnan meg tudott szökni, míg Toma Andrásra kényszermunka és összesen 56 évnyi megpróbáltatás várt... Õ is szere-

8

„ÉDES JÓ ISTENEM, HOZD HAZA A TESTVÉREMET, BANDIT”
„A család soha nem fogadta el, hogy õ meghalt. Nem
is készíttettünk neki sírkövet. Amióta beszélni tudok,
minden egyes nap el kellett mondanom az Én Istenem,
Jó Istenem, becsukódik már a szemem kezdetû imádságot, aminek a végét úgy zártam, hogy „édes Jó Istenem, hozd haza a testvéremet, Bandit. Egyszerû asszony
vagyok, soha nem hittem a csodákban, de most már
tudom, vannak.”
Gabulya Andrásné, Anna néni egyéves volt, amikor
testvérét, Toma Andrást 1944-ben besorozták az I. magyar hadseregbe, ahol végül hadifogságba esett. A
kotyelnyicsi elmegyógyintézetbe kerüléséig még kaptak
róla híreket, de aztán az ’50-es évek elején a családhoz
megérkezett Toma András holttá nyilvánítási papírja.
– Nem adtuk fel a reményt. Anyu szülésznõ volt, sokat járt-kelt a tanyában. Ha valahol meghallotta, hogy
hazajött egy katona vagy egy fogoly, akkor apuék befogták a lovas szekeret és mentek is a családhoz, érdeklõdtek. Nálunk ez egy állandó beszédtéma volt. Soha
nem felejtettük el Bandit – emlékezett vissza Anna néni.
– 2000 augusztusában, egyik nap, mikor hazajöttünk
a kertbõl, a híradó ment a tévében. A férjemmel nekünk
ez egy szórakozás volt. Egyszer csak bemondták, hogy
találtak egy hadifoglyot és valószínû, hogy magyar. Megmutatták a fényképét is. Ahogy én ültem a fotelban, és
megláttam a képet, egy az egyben mintha apámat láttam volna. Akkor a szívemhez kaptam. Andris, a férjem
ott állt a hátam mögött és mondtam neki, Úr Isten, ez az
én testvérem. Õ csak azt mondogatta, fogjam fel, Bandi
már meghalt. Én utána, mint egy megszállott, ahány-

szor a tévében ment a híradó, vagy bármi más mûsor,
ami vele foglalkozott, ott ültem és figyeltem. Azt mondogattam magamban, nem jelentkezem, mert nem tudnám elviselni a csalódást, de ha az én testvérem, meg
fognak találni, ha már ennyi évet vártunk. Egyik este
aztán telefonáltak a Honvédelmi Minisztériumból, hogy
a hadifogoly valószínûleg a mi testvérünk. El nem tudom mondani, mit éreztem.
Anna néni azt mondja, Bandi bácsi el tudta mondani,
ki volt a tanítója, a kovácsmestere, beszélt arról, mi volt
az iskolában a szárnyas angyal, és még azt is lerajzolta,
hogy milyen bölcsõben „aludott” (így mondta mindig)
Anna, de a Toma nevet soha nem ejtette ki. Akkor ugyanis
még nem tudta, Magyarországon már nincs háború és
nem kell féltenie a családot.

JÓ REGGELT, MAGYAR!
– Az a 3 és fél év, amit velünk tölthetett, boldogan
telt az életében. Az én unokáim az övéi is voltak. A
csokit, a túró rudit mindig a feje alá rakta, és ha megjelentek a gyerekek, az elsõ dolga az volt, hogy nekik
adta. Imádták az unokáim, a férjemet is elfogadta, nagyon szerette. Reggel, mikor Bandi kijött a szobából a
mankójával és találkozott a férjemmel, a két fiú mindig úgy köszönt egymásnak, hogy Jó reggelt, magyar!
Semmi nélkül jött haza, egy reklámszatyorral, de mielõtt meghalt, nekem adta az egyetlen és legkedvesebb
tárgyát, az óráját, ami a mindene volt. Nagyon hiányzik nekem a testvérem, de örülök, hogy ennyi év után
is, még mindig nem felejtették el...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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EMLÉKEZÉS

ÉLETTÖRTÉNETEK NYÍREGYHÁZÁN

MÁLENKIJ ROBOT
A málenkij robotra elhurcoltak elõtt tisztelgõ programokat rendezett hétfõn a Magyar Nemzeti Levéltár Megyei Levéltára, illetve a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium.

Második alkalommal hirdette meg nyugdíjasok részére Nyíregyháza önkormányzata és az Idõsügyi Tanács az
„Élettörténetek Nyíregyházán” elnevezésû pályázatot. A
szervezõk olyan történeteket vártak, amelyek kapcsolódtak a pályázó személyéhez és Nyíregyházához. A tollforgató nyugdíjasok idén 1956-tal kapcsolatos gondolataikat is megírhatták, hiszen meghirdették részükre „Az általam átélt 56 valós története” elnevezésû kiírást is.
Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára az elõzményekkel kapcsolatban kifejtette, 2015-ben fogalmazódott
meg bennük a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha az idõs
emberek elmesélhetnének az életükbõl egy-egy történetet, olyat, amit átéltek itt, Nyíregyházán. A titkár hozzátette, a fõ céljuk ezzel az volt, hogy ezek az írások fennmaradjanak az utókornak. Így fogalmazódott meg a két pályázat ötlete.

KÉTSZER ANNYIAN PÁLYÁZTAK, MINT TAVALY
Nyíregyháza önkormányzata aktívan segíti az Idõsügyi
Tanács munkáját, ezért is állt a pályázat mellé.

– Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, hiszen olvashattunk olyan történeteket is, amelyekrõl eddig csak családi körben meséltek a pályázók, most viszont szívesen
megosztották másokkal is. Az pedig külön öröm, hogy
ebben az évben kétszer annyian pályáztak, mint tavaly –
mondta el dr. Ulrich Attila alpolgármester.
A két pályázatra összesen 36 munka érkezett. A szervezõk összevonták az értékelést, hiszen nagyon sok írásban 1956 egyet jelentett a jelentkezõ élettörténetének egy
részével. A beérkezett írásokat háromtagú zsûri bírálta el.

DÍJAZOTTAK
I. helyezett: Kára Zoltánné, II. helyezett: S. Tóthné
Kállay Csilla Mária, III. helyezett: Csabai Judit, Szabó Veronika. Különdíjasok: Molnár Józsefné, Kiss
Gyula, Stevanyik András, Groska József, Kis Böndi
János.
Üres kézzel senki sem tért haza, hiszen minden résztvevõ emléklapot és ajándékot is kapott.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

Délelõtt a Zrínyiben az Amit még megtartott az emlékezet címû, 40 perces dokumentumfilmet vetítették
le, amelyet több mint 20 órás nyersanyagból állítottak
össze. Dr. Szilágyi László kutatótanár elmondta, az
alkotásban a málenkij robot szabolcsi, szatmári és
beregi túlélõi beszélnek emlékeikrõl, így a begyûjtéstõl a lágerig, a munkától a szökés lehetõségéig, az életkörülményektõl a reményen át a hazaérkezésig.

KUTATÁSOK ÉS NÉVSOR
Délután a levéltárban folytatódtak a megemlékezõ
programok. Elõadások hangzottak el a Civilek elhurcolása Szovjetunióba, illetve A kárpátaljai és német polgári lakosság tömeges elhurcolása Szovjetunióba címmel. Stark Tamás, az MTA munkatársa rámutatott, háromszázötven doboznyi anyagot néztek át a Külügyminisztérium hadifogoly osztályáról, amibõl egy dokumentumkötetet készítettek. Ebbõl látszik az is, hogy a
Szovjetunióba került magyar foglyoknak körülbelül az
egyharmada civil volt, tehát sok tízezer emberrõl beszélünk, akinek igyekeznek feltárni a sorsát, valamint
az egész elhurcolásnak a történetét.
Az eseményen bemutatták az Emlékezetül címû könyvet is, melyet Galambos Sándor és Kujbusné dr. Mecsei
Éva szerkesztett. A kötet az elhurcolt szabolcsi, szatmári
és beregi áldozatok névsorát tartalmazza.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai
és Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottsága a város természeti és épített környezetének megõrzése, a városszépítés, a környezetállapot javítását szolgáló kezdeményezések elõsegítése és a környezettudatos életmódra nevelés támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ közösségek
pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete alapján, az
Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére, pályázatot hirdet vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján
létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap keretébõl támogatható területek:
1. A környezet állapotának javítását elõsegítõ tevékenység, esemény támogatása.
2. A környezettudatos életmód népszerûsítésének támogatása.
A pályázat feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a 2018. március 31. napjáig megvalósuló programokat bírálják el.
Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban négy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel.
A pályázat benyújtásának módja, helye, pontos címe:
Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1
másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 159-es szoba)
2017. március 27. napjáig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A postai
úton küldött munkákat kérjük, hogy lehetõség szerint gyûrõdésmentesen, hajtások nélkül postázzák. A postán (tértivevénnyel) feladott pályázatok benyújtásának határideje a
postai bélyegzõ dátuma. A borítékon fel kell tüntetni a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap pályázat” megnevezést.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Városfejlesztési Osztály munkatársától, Bongár
Viktóriától, a 42/524-524/104-es melléken kérhetõ, e-mail cím: bongar.viktoria@nyiregyhaza.hu.
Pályázati támogatás összege:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret
1 875 000 Ft. Maximálisan pályázható összeg: 150 000 Ft.
A pályázati kiírás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és pályázati adatlappal, valamint a mellékletekkel együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://
varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.

2017. FEBRUÁR 24.
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ÉRDEKESSÉG

EGY NEM CSAK NYÍREGYHÁZÁN „VILÁGHÁLÓ-HÍRÛ” AMERIKAI SRÁC
Bár hatalmas azok száma, akik videóbloggerként mutatkoznak be a világhálón, az elmúlt nyáron egy olyan
fiatalember jelent meg a legnagyobb videómegosztó portálon, aki szinte pár nap alatt „felrobbantotta a netet”,
követõinek száma pedig percek alatt meghatványozódott,
mozgóképes bejelentkezéseit tömegével követték,
lájkolták, osztották az emberek. Mi a sikerének titka?
Az elsõ reakciója mindenkinek az lehetett: „Jé, egy amerikai srác, aki kiváló magyarsággal mutatkozik be!” Azt hinnénk azonban, ez csak egy pár napig tartó csoda, aztán
úgyis elfelejtik! Ne ítéljünk azonban elsõre! Daniel Olsen
„mesés” videói iránt – melyekben részletekbe menõen osztja meg velünk életét, mutatja be családját, meséli el hétköznapjait – nem lankad az érdeklõdés! Mégis ki ez az
amerikai fiatalember? A „magyar-ázatot” személyesen tõle
kapjuk, méghozzá (milyen meglepõ!) Nyíregyházán.
– Egy keresztény misszióban szolgáltam két évet Magyarországon – adja meg a választ a 25 esztendõs
videóblogger. – Született amerikai vagyok, édesanyám
révén részben perui származású. Nagy családom van, és
szerintem elég meghatározó egy ember életében, ha hat
testvér mellett nõ fel. Mindig van veled valaki, mindig van
kivel játszani vagy tanulni. Legidõsebb testvérként pedig
még több felelõsség hárult rám, hogy jó példát mutassak
és szeressem, bátorítsam a tesóimat.

PERUI GYÖKEREI VANNAK
Az idahói boldog gyermekévek lezárása egy misszió
volt, melyre Daniel maga vállalkozott. Családjában sokan gondolták, perui gyökerei és kiváló spanyol nyelvtudásának köszönhetõen az Ibériai-félszigetet jelölik majd
ki a számára, ahol életének két meghatározó évét kell eltöltenie. A sors azonban mást írt Daniel életének könyvébe. Éppen a teniszpályán edzett, amikor kapta az értesítést: otthon egy küldemény várja. A levélbõl – nagy meglepetésükre – kiderült, a nagyvilágon számára két esztendeig Magyarország lesz „a hely”. A rá jellemzõ optimizmus ekkor sem hagyta el, meglátta a lehetõséget abban,
hogy egy új nyelvvel ismerkedhet meg, egy számára addig ismeretlen nép gyermekeinek taníthatja a Gospelt,
vagyis az Evangéliumot.
Bár a magyart elsajátítani számára sem volt egyszerû,
viszonylag hamar sikerült jól megértetnie magát nyelvünkön. A tudását az évek alatt oly mértékben tökéletesítette,
hogy ma már szinte alig érzõdik akcentusa. Mi volt az
elsõ benyomása a magyarokról?

HAWAII-SZIGETEK: LEÁNYKÉRÉS
– Akikkel itt találkoztam, elsõre nagyon zárkózott emberek benyomását keltették, nem szívesen beszéltek magukról, az érzéseikrõl – mondja. – Idõ kellett, amíg sikerült megnyerni a bizalmukat. A sok munka jutalma nem
maradt el: több barátot is szereztem a két év alatt, akik
közül többekkel máig tartom a kapcsolatot. A misszióm
végeztével újból élvezhettem családom tagjainak társasá-
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gát, amelyben 24 hónapig nem volt részem. Új otthonunk
lett a Hawaii-szigeteken, ahová édesapám munkája miatt
költöztünk. A két év azonban nem múlt el nyomtalanul...
A misszióm során ismertem meg egy magyar lányt, Annát, akivel megmaradt a kapcsolatom: hosszan leveleztünk, meghívtuk magunkhoz Hawaii-ra is. Mindkettõnk
életében mérföldkõ volt a sziget, hiszen itt kértem meg a
kedvesem kezét.

VIDEÓÜZENETEKBEN SZÓL
Közös életüket Hawaii-on kezdték, majd az Egyesült
Államokban, Salt Lake Cityben folytatták. Daniel és Anna
a Brigham Young University-Idaho hallgatói jelenleg is.
Az elmúlt évben, hosszas hezitálás után hozta meg a
nagy döntést: videóüzenetekben fog szólni a magyarokhoz saját nyelvükön, aztán lesz, ami lesz. Már az elsõ
sikerek felülmúlták a legmerészebb várakozásait is. Valósággal futótûzként terjedt a hazai közösségi médiában,
hogy van egy amerikai srác, aki magyarul beszél... Pillanatok alatt elnyerte a netezõk szimpátiáját Daniel, kérdések ezreivel bombázták, bombázzák ma is, az országos
sajtó is gyorsan felfigyelt rá.
– Magam is sokat gondolkodtam a siker titkán – válaszol a szoftverfejlesztõ mérnöknek tanuló Daniel. – Talán
a videók stílusa, a közvetlenségünk és az általunk közvetített értékek miatt kíváncsiak ránk az emberek. A hétköznapi életünk epizódjaiba tekinthetnek be a nézõk, ami
manapság szerintem elég ritka. Számomra mindenképpen
pozitív a temérdek kedvezõ visszaigazolás, amelyet kapok. Nem játszom, nem egy szerepben élek, csak mindig
magamat adom magyarul, azon a nyelven, amelyen imádok megszólalni. Anna és a most már másfél éves gyermekünk, Olivér is megjelenik a képernyõn.

Bár nagyon szeretik Utah államot, úgy döntöttek, mivel
a tanulás kontinensnyi távolságból kivitelezhetõ, továbbá
a családi költségek szempontjából is kedvezõ hely Magyarország, feladják ottani albérletüket, és visszatérnek
Nyíregyházára, így Anna is több idõt tölthet a városunkban élõ szülei és nagymamája körében.
– A repülõút egy kisgyermekkel mindig megpróbáltatás,
különösen, ha jóval több mint 10 órát kell a fedélzeten töltenünk – folytatja nagyot sóhajtva Daniel. – Szerencsére
azonban Oli jól vette az akadályokat, a kényelmetlenségeket pedig nyíregyházi dédije hamar feledtette vele. Tudom,
és a videóbejelentkezéseim kommentjeit olvasva is gyakran szembesülök vele, sokakban él itt is egy nagyon erõs,
talán néha túlidealizált kép az amerikai életrõl. Nem szabad elfelejtenünk, legyen bárhol is az otthonunk, csak kemény munkával, kitartással, hittel lehetünk képesek magunknak, szeretteinknek jó életkörülményeket biztosítani!
Szerintem és hitvesem szerint is nagyon jó hely Amerika,
akár csak Magyarország. Hiú álmokat nem szabad táplálni! Nagyon sok helyen lehetsz sikeres, azonban annak a
feltétele: légy képes dolgozni, küzdeni az álmaidért!
Daniel ugyan jelenleg is nagyon elfoglalt, mégis készül
arra, hogy hamarosan újabb videóban köszöntheti már
több mint 23 ezer követõjét, talán elõbb-utóbb a sokak
által óhajtott „közönségtalálkozóra” is sor kerülhet. A napi
séták elengedhetetlenek a család számára. Az elkövetkezõ fél év során szeretnének utazgatni. Kirándulást terveznek a fõvárosba, hiszen mindketten éltek ott. A budai oldal a szívükhöz különösen közel áll. Csak legyen mindenre idõ, hiszen egy pici gyermek mellett a szülõk élete
igazi kihívás! Daniel és Anna álma, hogy a – talán nem is
olyan távoli – jövõben egy újabb családtagot is le tudjanak ültetni majd a videóban Oli mellé.
(Szerzõ: Szabolcsi Richárd)
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HIRDETÉS

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 28. 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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KULTÚRA

JÁSZAI MARIRÓL NYÍREGYHÁZÁN...

Márciusban mutatják be a Móricz Zsigmond Színházban a SingSingSing címû musical show-t. A nagyszabású produkcióban visszatér Nyíregyházára Mészáros Árpád Zsolt.

Lázár Kati Jászai Mari lesz. Legalábbis a Kripli Mari
címû Orlai produkciós monodrámában, amit a Móricz
Zsigmond Színház Krúdy Kamarájában láthatnak a nézõk március 1-jén a Kossuth- és Jászai Mari-díjas mûvész
elõadásában.
A több mint két éve országszerte nagy sikerrel játszott
elõadásról a nézõk és a kritikák is szuperlatívuszokban szólnak. Nem csupán egyedüli szereplõje, de írója és rendezõje is a színésznõ. Külön örömünkre szolgálhat, hogy az opus
megszületésében Szabó Márta, társulatunk tagja is segédkezett, aki abban az idõszakban szintén a pesti Bárka Színház csapatához tartozott. Miért került éppen Jászai Mari
mûvészi és magánélete Lázár Kati érdeklõdésének fókuszába? – kérdeztem tõle beszélgetésünk elején.
– Amikor elolvastam a könyvét, akkor rengeteg olyan
momentummal találkoztam, amirõl azt gondoltam, meg kell
tudniuk az embereknek, hogy egy elismert, értékes mûvész
mit hordoz a lelkében. Gyalog Eszter, valamikori tanítványom, most barátom és munkatársam segített abban, hogy
minél több mindent megtudjunk Jászai Mari életérõl. Elképzelhetetlen helyekrõl tárt fel dolgokat a nagy magyar
tragikáról, aki Krippel Mária néven született, ám gyermekkorában Kripli Marinak csúfolták. (’Nyomorék, sánta’ –
szerk.) Pedig nagyon bonyolult, csodálatos ember volt. Egyszer együtt léptünk fel Máté Gábor magyar származású
kanadai, lelki problémákkal foglalkozó orvossal abban az
idõben, amikor elkezdtem foglalkozni Jászaival. Õ mondta, ha valami trauma éri a gyermeket pici korában, az meghatározza az életét, ami nem jelenti persze azt, hogy nem
érheti el a világ legnagyobb eredményét.

SOK FÉRFI VOLT AZ ÉLETÉBEN
Mint Lázár Kati elmondta, négyéves volt Jászai Mari,
amikor az édesanyja meghalt, az apja kissé szadista volt,
szóval rengeteg baj érte... A színház a sikert, a menekülést jelentette számára. Sok férfi volt az életében, például
az író Reviczky Gyula, a nála jóval fiatalabb Szomory Dezsõ, Feszty Árpád... Inkább jó barátja akart lenni a férfiaknak, mint gondoskodó feleség. Számára ezek a kapcsolatok nem jelentettek sokat, ahogyan a szüzessége elvesztése sem, amirõl szó lesz az elõadásban. Élete nagy szerelmének Plesch Jánosnak egy fürdõje volt, ahol Jászai ke-

BROADWAY HANGULAT

Lázár Kati
zeltette magát. A férfi viszonozta az érzelmeit. Ez a szerelmi szál vissza-visszatér a darabban. Egyetlen férfi képe
volt halálakor a szekrénykéjében: az övé, ám mégsem
engedte magához, mert nem akarta, hogy ilyen állapotban lássa. Mi tette a nagyon mélyrõl érkezett egykori pesztonkát, a königgrätzi csata markotányosnõjét a Nemzeti
Színház nagyasszonyává?

A sok meglepetést ígérõ elõadásban többek között
olyan zenés darabokból csendülnek fel dalok, mint a
Rómeó és Júlia, a Moulin Rouge, a Notre-Dame de Paris, a Grease, a Rudolf vagy a Diótörõ és Egérkirály.
A darab nyolcfõs szereplõgárdájában Mészáros Árpád Zsolt, Vastag Csaba, Buch Tibor és Füredi Nikolett mellett a Móricz Zsigmond Színház négy színésze is helyet kapott. A közönség Horváth Margittal,
Nyomtató Enikõvel, Horváth Sebestyén Sándorral és
Gulácsi Tamással is találkozhat a színpadon. A musical show-val a mûfaj kedvelõinek szeretne kedveskedni a színház.
– A nyíregyházi, illetve a megyei közönség nagyon
szereti a musicaleket. Ez több irányból eljutott a színházhoz, és Mészáros Árpi is jelezte nekünk, hogy más
városokban is sok nyíregyházi megy el ilyen gálákra.

SZABÓ MÁRTA SEGÍTETT NEKI
– A menekülés a sivár valóság, a korábbi tapasztalásai
elõl – válaszolta kérdésemre Lázár Kati. – Belemenekült a
színjátszásba, s azt tökélyre vitte. Vannak rokon vonásaim vele, ezért is foglalkoztatott az élete. Most már jobban
vagyok, de volt bennem depressziós hajlam, félelem az
élettõl, az önbecsülés hiánya, a kitüntetéseim ellenére. A
Kossuth-díj sem volt elég, ha jött a fájdalom és a félelem.
Ha játszom ezt a darabot, óriási koncentrációra van szükségem, hiszen másfél órán át egyedül vagyok a színpadon. Fontos, hogy megfelelõ legyen a világítás, mert nem
jó a szemem, külsõ tényezõk ne zavarjanak, s a közönség
„jöjjön velem”. Többnyire szerencsére ez így van. Örömmel megyek Nyíregyházára, ahol az egyik fontos barátnõm, Szabó Márta dolgozik. Õt avattam be elõször, amikor nekiláttam a darab írásának. Õ írt, én pedig húzogattam a Jászai könyvébõl. Rengeteg türelme volt. Egy nyaralás alkalmával õ hallgatta meg elõször a kész darabot,
szóval nagy érdemei vannak neki a darab létrejöttében!
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Ezután jött az ötlet, hogy miért ne valósíthatnánk meg
mi ezt a SingSingSing nevû musical show-val a szabolcsi megyeszékhelyen – magyarázta Kirják Róbert, a
színház ügyvezetõje (képünkön balról a harmadik).
A SingSingSing produkciót Nyíregyházán március 19én és 26-án láthatja a közönség, azonban az év folyamán további elõadásokat is terveznek még belõle.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

A DALAI LÁMÁTÓL HAZA, A JÓSAVÁROSBA
„Szeresd akkor is a Himalája népeit, ha gyermekeik
nap nap után kõvel dobálnak meg (ez a te sorsod és az
övék).” – így szól Normantas Paulius suverén tízparancsolatának 3. tétele. Kire is emlékezünk e lap hasábjain?
Normantas Pauliusra, a litván származású fotómûvészre,
kit a szerelem és a család hozott Nyíregyházára.
Ha megérkezett mondjuk a Himalájából, rövid pesti
ügyintézés után hazavonatozott, felszállt a 8-as buszra, s
lemosta az út porát jósavárosi panellakása fürdõszobájában. Mindenütt otthon volt, és sehol sem. Fotómûvész volt,
szociológus... és persze természetbarát, néprajzos. Bátor,
barátságos, befogadó és megbocsátó. Önfeláldozó és kitartó férfi. A világ minden zugában elfogadták õt, még ha
idegen is volt. Versengtek érte az újságírók. Mindannyiszor volt egy mesés története, egy megemészthetetlen
mondata, egy rejtélyes képe, egy lenyûgözõ kiállítása,
számos könyve, de még néhány verse is. Mégis menekült,
folyton úton volt. Elvonult a nyüzsgõ, számító világtól. Magányra vágyott, hogy aztán megoszthassa a világ apróságait, gigantikus elemeit egy baráttal, vagy egy kiállítóterem
közönségével. Olykor-olykor a dalai lámával. Nyilván kellõképpen alázatos volt a Nobel-békedíjas vallási vezetõvel, miközben „beszélgettek” ármányról, hitrõl és túlvilágról. Valamilyen módon, valamilyen nyelven mindenkivel szót értett.
Paulius közgazdásznak tanult, Vilniusban egy cég gazdasági igazgatója is volt. Aztán elment – több kanyar után
– kosárlabdaedzõnek, Szibériába. Megunta a világot?
Önmagát kereste?
Szülõhazájában kezdett fotózni, majd amikor városunkba érkezett, rögtön kereste a helyi fotós társaságot. Legen-
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Normantas Paulius
da született egy igencsak homályos természetképrõl. A
sztori aztán megélesítette a technikát. Történt ugyanis a
Kiril-szigeteken, hogy a háta mögött hallotta a tájfun félelmetes hangját, õ beugrott egy árokba, s miután a katasztrófa elvonult fölötte, megörökítette. Persze, hogy azonnal
lovaggá ütötték! Ontotta fotóit a nagyvilágból, melyet aztán általában Boros Gyuri nagyított Nyíregyházán. S hogy
már nem fértek dobozai barátja spájzának polcai alatt,
kapott egy páncélszekrényt a múzeumban. Ott õrizte és
rendezte sorba kincseit, sorozatai negatívjait, melyeket a
közelmúltban bekövetkezett halála után katolikus egyházférfiak társaságában nyitottak meg kollégái. Ökumenikus
módon.
Lexikális adatok szerint 17 országban, közel 300 kiállítást rendezett. 15 buddhista országban járt, s a Transzszibériai Expresszel többhetes utak során eljutott a Szovjetunió területén élõ finnugor népekhez. Hol szovjet, hol

magyar útlevéllel utazott. Megkérdeztem tõle egyszer egy
interjúban, hogy mi izgatta õt a manysik vagy a chantik
között. Vidám magyarságával elmagyarázta aztán: nem
volt bizonyos, hogy fia születésére megérkezhet õ Magyarországra, s ennyit tehetett, a múltba indult, hogy egy
kicsit köztünk mozogjon. De õ tûzte ki a nyíregyházi címert Dardzsilingben, Kõrösi sírjánál. Nemcsak Burmában,
Nepálban vagy Tibetben dolgozott, végigfotózta a megyében élõ cigányságot, életüket, szokásaikat. A mélybõl persze mindig a magasba vágyott, a csillagok közelébe. Talán
a keleti imaoszlopok mintájára Tokajban, vésõvel és kalapáccsal faragott egy nap alatt, majdnem égig érõ faoszlopot, a litván–magyar barátság jelképét. Így lett õ tagja nemcsak a Litván, de a Magyar Fotómûvészeti Szövetségnek, a
Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a Litván
és Nemzetközi Újságírók Szövetségének, majd az MMAnak. 1992-ben pedig megkapta a Pro Cultura Hungariae
díjat is. Újabb expedíciók elõtt a „mikor érkezel?” kérdésre
ilyenféle válaszokat adott: No, jövõ júniusban találkozunk.
Most már csak a temetõben találkozunk.
Nyíregyházán az Északi temetõben február 27-én
14 órakor helyezik el hamvait, majd egy másik urna
Litvániába, szülõfalujába kerül, hogy ott leljen örök
nyugalomra. De senki ne lepõdjön meg, ha zöld teával töltött kulaccsal, fejpánttal és hátizsákkal egyszer
csak felbukkan egy ismeretlen, fényképezõvel a kezében, aki ugyancsak a csillagokba vágyik! Buddhista lélekkel, az is Õ lesz!
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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TÁRSKERESÉS

77 ÉVESEN TÁRSAT KERESNEK
Míg nagyszüleink idejében jellemzõen településen belül volt csak lehetõség az ismerkedésre, mára – az
internet világában – teljesen kitolódnak a határok. Ráadásul igaz ez nemcsak a területi megoszlásra, hanem
bizony a korösszetételre is, ugyanis nem ritka, hogy a
fiatalok mellett az idõsebbek is jelen vannak az online
társkeresõ oldalakon. Móczár Rudolftól, a Randivonal.hu-t is üzemeltetõ Dating Central Europe Zrt.
marketingigazgatójától megtudtuk, jelenleg a két legidõsebb nyíregyházi társkeresõjük egy úr és egy hölgy,
akik idén töltik be 77. életévüket.
– A nyíregyháziak az országos átlagot meghaladó arányban veszik igénybe az online társkeresõ szolgáltatásokat.
Tavaly több mint 20 százalékkal többen regisztráltak a szabolcsi megyeszékhelyrõl, mint bármely más városból – tájékoztatta szerkesztõségünket a marketingigazgató. Hozzátette, életkorukat tekintve a legnagyobb arányban a 30
év alattiak vannak jelen, míg 27 százalékuk 30 és 40 év, 21
százalékuk 40 és 50 év, 7 százalékuk 50 és 60 év közötti, 4
százalékuk pedig 60 év feletti. Mint kiderült, ez a megoszlás is különbözik a társkeresõk országos átlag életkorától, a
nyíregyháziak ugyanis jóval fiatalabban keresnek párt.

NINCS HATÁR
– 2016-ban a legfiatalabb nyíregyházi társkeresõnk
16 éves volt (16 évnél fiatalabbak nem is regisztrálhatnak az oldalra), a legidõsebb pedig egy hölgy és
egy úr, akik idén töltik be 77. életévüket.

A JANUÁR A LEGFORGALMASABB
– Minden év elsõ hónapja a fogadalmak és az újrakezdések idõszaka. Sokan ugyanis ilyenkor ígérik meg maguknak, komolyan tesznek azért, hogy megtalálják párjukat. Talán ezért is lehet az, hogy mindig a január a legforgalmasabb hónap a társkeresõ oldalakon, ekkor csatlakozik a legtöbb egyedülálló, akik párt keresnek – folytatta.
– A nyíregyházi társkeresõk 29 százaléka diplomás, ami
erõsen felülreprezentált az országos 19 százalékos átlaghoz képest. 47 százalékuk középfokú végzettségû, 19 százalékuk szakmunkás, 5 százalékuk pedig általános iskolát végzett – magyarázta.

A KOR NEM LEHET AKADÁLY
Bálok, diszkó, vagy online társkeresõ? Röviden így lehetne bemutatni az ismerkedés evolúcióját. Persze, ez nem
általános tendencia, de a statisztika azt mutatja, egyre többen fordulnak segítségért az internet világához. Az pedig
külön üdvözlendõ, hogy a fiatalok mellett az idõsek sem
adják fel, bizonyítva, hogy a kor nem lehet akadály...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága
pályázatot hirdet
a Közbiztonsági Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai
és Környezetvédelmi Bizottsága
pályázatot hirdet a Civil Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága azon
civil szervezetek részére, amelyek célja a lakosság biztonságérzete, a személyi és vagyonbiztonság mértékének növelése, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján, az Önkormányzat Közbiztonsági Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére, pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: azon civil szervezetek támogatása, amelyek a lakosság biztonságérzetét,
a személyi és vagyonbiztonság mértékének növelését biztosítják.
A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködõ civil szervezetek vehetnek
részt.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján
létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2017. évi költségvetésbõl biztosított pénzügyi alapból, a Közbiztonsági Alapból finanszírozza.
a) Pályázati keretlehetõség: 2 500 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2018. március 31-éig megvalósuló programok kerülnek elbírálásra.
c) Nem részesíthetõ támogatásban négy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ
közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel.
d) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1
másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Jogi, Ügyrendi és
Etikai Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, 130. szoba) 2017. március 27. napjáig lehet benyújtani.
e) A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a jegyzõi kabinet munkatársától, dr.
Juhász Szabolcs jogtanácsostól, a 42/524-524/128-as telefonon kérhetõ.

2017. FEBRUÁR 24.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a civil szervezetek által megrendezésre kerülõ programok, programsorozatok, rendezvények megvalósításának támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ
közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Civil Alapjában rendelkezésre álló
támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: 2018. március 31. napjáig a civil szervezetek programokkal, programsorozatokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségeik finanszírozása, valamint alkotások, kiadványok megvalósításának támogatása.
A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ és tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.
Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján
létrejött, jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2017. évi költségvetésbõl biztosított civil pénzügyi alapból (Civil Alapból) finanszírozza.
a) Pályázati keretösszeg: 7 500 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2018. március 31. napjáig megvalósuló programok és
pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban négy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el és ezt Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyûlése határozatban megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel és ezt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése határozatban megállapította.
d) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1
másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ vagy a Kulturális Osztály titkárságán személyesen átvehetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A szoba) 2017. március 27. napjáig lehet benyújtani személyesen.
e) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától,
dr. Augusztinyi Krisztina jogászreferenstõl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetõ.
A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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BRONZÉREM

VERETLENEK

A harmadik helyen végzett, és ezzel
bronzérmes lett a férfi kosárlabda
Hepp-kupában a Nyíregyháza Blue
Sharks. A csapat a Gyõrben rendezett
négyes döntõ elsõ meccsén nagy csatában kikapott a TF Budapest gárdájától, így a bronzéremért küzdhetett az
Oroszlánnyal. Itt 94–65-re gyõztek a
nyíregyháziak, így a harmadik helyen
zártak.

Továbbra is veretlenek tavasszal a
férfi kézilabdázók. Az NYKC a második tavaszi fordulóban a Szigetszentmiklóst fogadta, és izgalmas mérkõzésen, a hajrában hátrányból fordítva 30–
28-ra gyõzött. A csapat ezzel továbbra
is a harmadik helyen áll a tabellán. Legközelebb a második helyezett, tavalyi
bajnok Algyõ vendége lesz a Nyíregyháza.

VILÁGKUPA-GYÕZELEM!

Veres Amarillára és Tarjányi Istvánra is büszke lehet mesterük, Pákey Béla (középen)

SPORTPROGRAM
Február 25., szombat 8.00 Bem iskola, Intersport – Városi Téli Terembajnokság Szuperdöntõ
Február 25., szombat 17.00 Continental Aréna, Fatum Nyíregyháza–Budaörs nõi röplabdamérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 26., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Budaörs nõi röplabdamérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

A riói paralimpia után Egerben kezdõdött a kerekesszékes vívók Világkupa sorozata. A péntektõl vasárnapig tartó versenyre 19 ország több mint 130 sportolója
adta le nevezését. A 19 fõs magyar válogatottban ott vannak a paralimpiai érmesek
is, köztük az NYVSC riói bronzérmese,
Veres Amarilla is. A nyíregyházi versenyzõ
párbajtõrben végig magabiztosan vívott, és

a döntõbe került. Az elõdöntõben Krajnyák
Zsuzsát gyõzte le Amarilla, akit a fináléban az ukrán Breus sem tudott megállítani,
így Pákey Béla tanítványa világkupagyõztes
lett! Amarilla kardban is eljutott a döntõig,
és így szintén dobogón zárt, ezúttal ezüstérmet szerzett. Csapattársa, Tarjányi István
is az élmezõnyben végzett, õ egyéniben 5.,
csapatban 6. lett.

A HATODIK BAJNOKI CÍM
Budapesten rendezte a Magyar Atlétikai
Szövetség a Fedettpályás Országos Bajnokságot, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum
versenyzõi eredményesen szerepeltek.
Esélyeshez méltón Bakosi Péter magasugrásban sorozatban hatodik fedettpályás
bajnoki címét szerezte meg, míg Pál Robin
bronzérmes lett távolugrásban. Az NYSC
atlétái valamennyien a döntõbe kerültek.

A versenyzõk edzõi Bakosi Béla és Szalka
Géza.
Eredmények: Bakosi Péter magasugrás
219 cm 1. hely; Pál Robin távolugrás 7,38
m 3. hely, hármasugrás 15,29 m 4. hely;
Tasi Tibor Dávid 400 m 49,89 4. hely;
Zajácz Petra hármasugrás 11,82 m 5. hely;
Dudás Anetta 60 m elõfutam: 7,97, döntõ:
7,93 7. hely.

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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PROGRAMOK

PROGRAMOK

FOGADÓÓRA IDÕSEKNEK

FINN TÁJAK A KÖNYVTÁRBAN

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: Retró
kiállítás (megtekinthetõ: február 28-áig). Február 27-én 16.30:
A Mindentudás Könyvtára – felnõtteknek. A középkori templomok útjai. 28-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 16.30: Matti Armas Korpela finn festõmûvész kiállításának megnyitója. A tárlat március 24-éig tekinthetõ meg.

Az Idõsügyi Tanács jóvoltából a szépkorúak most
már fogadóórákon is választ kaphatnak a korosztályukat érintõ közérdekû kérdésekre, de javaslatokkal is
élhetnek hétfõnként 13 és 16 óra között a Móricz Zsigmond könyvtárban.

II. FEHÉR OTTÓ KÓRUSTALÁLKOZÓ február 25-én 15.00
órától a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskolán.

SÜSÜ ÉS BARÁTAI – Csukás István életre kelt mesehõseinek kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekinthetõ február 26-áig.

1835. február 28-án írta alá a finn nemzeti eposz, a
Kalevala kéziratát Elias Lönnrot, s ez a nap lett a Finn
Kultúra Ünnepe. Ez alkalomból nyílik meg egy Debrecenben élõ, Holló László-díjas finn festõmûvész,
Matti Armas Korpela kiállítása a Móricz Zsigmond
könyvtárban február 28-án 16.30-tól. A nyitóeseményt
a 32 éves nyíregyházi Magyar-Finn Baráti Egyesület a
városvédõkkel karöltve szervezte.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Orosi: február 27-én
10.00: Tovább robog a mesevonat; Most mutasd meg! – játékos könyvtári foglalkozás saját olvasmányélmények alapján.
Nyírszõlõsi: február 28-án 10.55: Farsangi foglalkozás.

KÖNYVBEMUTATÓ. A történeti Szatmár I. címû monográfia bemutatójára várják az érdeklõdõket március 2-án
16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár konferenciatermébe.

SELYEM- ÉS TEXTILFESTÕ MUNKÁK. A Korzó Kézmûves
galériában március 14-éig Hengsperger Cecília selyem- és
textilfestõ kiállított munkái tekinthetõk meg. Február 28-án
és március 7-én az érdeklõdõk személyesen is találkozhatnak az alkotóval egész nap a helyszínen. A kiállítás naponta
10.00–19.00 óráig tekinthetõ meg. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet, Kézmûves Porta.

NÕK HETE A VASUTASBAN. Március 8-án 14.00 óra:
Dalok szárnyán – nõnapi zenés délután. Örökzöld dallamok,
kedvenc slágerek Zentai Edit közremûködésével. A belépés
díjtalan, de regisztrációhoz kötött! 10-én 18.00 óra: Teremts
egy új világot! Balogh Béla író, spirituális tanító elõadása.
Jegyek a helyszínen kaphatók. Információ: 42/504-490; Nyíregyháza, Toldi u. 23.

PIROSKA ÉS A FARKAS. A Burattinó Bábszínház elõadásai:
február 25-én 16.00: Piroska és a farkas, 26-án 10.00: Három
jó tanács. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

MAGBÖRZE A MÚZEUMFALUBAN
2017. március 4-én, szombaton rendezik meg a Sóstói Múzeumfalu Pálinkaházában a II. Magbörzét, amelynek célja, hogy sokféle tájjellegû, ma már unikálisnak
tekinthetõ zöldség- és virágmag cseréljen gazdát, ezáltal a program segítse a biológiai változatosság fenntartását és a megyében található néprajzi kistájakra jellemzõ növényfajok megõrzését. Az eseményre a hivatásos kertészek mellett a növénytermesztés iránt érdeklõdõ szülõket, nagyszülõket és gyermekeket is szeretettel várják.
PROGRAMOK: (10.30 és 12.00 elõadások a Pálinkatörténeti kiállítóteremben) 10.00–14.00 Magbörze
(Pálinkaház – nagy terem). Tájfajták, különlegességek,
haszon- és kiskerti növények vására. 10.00–14.00 Csemetekert (Pálinkaház). Fûfejet, terményképet és
csíráztatódobozt készíthetnek a gyerekek. A rendezvény 200 Ft/fõ sétálójegy megvásárlásával látogatható. A gyerekfoglalkozás díja 200 Ft/fõ. Érdeklõdés: 0630/676-8514 vagy szzsuzsa.muzeumfalu@gmail.com.

TESTI PROBLÉMÁK HELYREÁLLÍTÁSA OROSZ INFORMÁCIÓS MEDICINÁVAL. MÁRC. 2. 17.30–19.30
Egészséges szem orosz módszerrel gyakorlás 2500 Ft.
MÁRC. 4. 10.00–12.00 A jövõ információs medicinája
gyakorlati tapasztalatok, mérési eredmények! Elõadók:
dr. Lipóczki Imre, Dobronyi Ágnes. INGYENES. MÁRC.
5. 10.00–18.00 Egészséges gerinc orosz módszerrel tanfolyam. EGÉSZSÉGÜGYI KAR – Nyh., Sóstói út 2–4.
INFO: www.egeszsegepitesz.hu
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programja: február 28-án
14.00–16.00: Könyvjelzõ készítése papírból.

LOMTALANÍTÁS 2017.
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.,
mint az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
közszolgáltató alvállalkozója, lomtalanítást hirdet.
A lomtalanítás a vegyes hulladék megszokott gyûjtési napján, azzal azonos idõpontban történik. A pontos idõpontok
megtalálhatóak a már kiosztott hulladékszállítási naptárakban, valamint a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft. honlapján, a www.thgkft.hu oldalon, a Közérdekû adatok menüponton belül, a LETÖLTHETÕ almenüben
2017-es Hulladékszállítási naptárak cím alatt.
A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képzõdött, de a szabványos gyûjtõedényekben el nem
helyezhetõ nagydarabos lomhulladékot szállítja el.
Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját
hulladékgyûjtõ edényeik mellé helyezzék ki, a gyûjtési idõpontot megelõzõ napon, ahonnan Társaságunk gépjármûvei
a vegyes hulladékkal megszokott járatnapon szállítják el.
A település tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a
gyûjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekrõl, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé
vált dolgokat, nem áll módunkban ismét szállítani!
A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhetõ ki
építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítetten gyûjthetõ papír-, mûanyag és fémhulladék, zöldhulladék,
ipari, mezõgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során
képzõdött hulladék. A lomhulladékot a közterületen úgy kell
elhelyezni, hogy az a jármû- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a szállítójármû részére jól megközelíthetõ legyen, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének elõidézésével.

Elérhetõségeink:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu
www.thgkft.hu
2017. FEBRUÁR 24.

KIÁLLÍTÁS. Lengyel testvérvárosunk, Rzeszów két kortárs
képzõmûvésze három kiállítása nyílik március 2-án 15.00
órakor a Pál Gyula Teremben. Maciej Majewski festõ- és grafikusmûvész Képeslapok címû egyéni tárlata a Nyíregyházi
Városi Galériában, Waclaw Nowacki fotómûvész Go címû
bemutatója a Váci Mihály Kulturális Központban, illetve a
két alkotó közös projektje a Pál Gyula Teremben látogatható
március 29-éig.

INGYENES SZÛRÕVIZSGÁLAT
Ingyenes szûrõvizsgálaton vehetnek részt az érdeklõdõk a Hatzel téri 100 Éves Patikában.
Február 24., péntek 9 és 18 óra között – csontsûrûség-vizsgálat. Március 24., péntek 9 és 18 óra között
– érszûkület-vizsgálat. Április 21., péntek 10 és 17 óra
között – stressz-szûrés. Részletes program a
www.nyiregyhaza.hu weboldalon.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 25., szombat 19.00 Függöny fel!, Mikszáth
bérlet, Nagyszínpad
Március 1., szerda 10.00 Tancika Marcika, Tom és Jerry
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Kripli Mari, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Március 2., csütörtök 10.00 Tancika Marcika, Törpapa
bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Tancika Marcika, Vízipók bérlet, MÛvész Stúdió
Március 3., péntek 10.00 Tancika Marcika, Vuk bérlet, MÛvész Stúdió
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKEZETE
A polgári lakosok málenkij robotra való elhurcolása
a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is több települését érintette. 1944. október végén és november elején a megye dél-nyírségi területeirõl és Nyíregyházáról
hurcolták el az embereket. A második hullám a Csonka-Bereg megye területén lévõ településeket érintette,
ahonnan 1944. november közepétõl és december elejéig, elsõsorban etnikai tisztogatási céllal gyûjtötték össze
a civil lakosokat. Végül 1945 januárjában a német származású emberek összeírását és elszállítását rendelték
el. Ez elsõsorban a svábok lakta településeket érintette.
Városunkban két emlékmû hivatott a megyébõl elhurcoltak emlékének ápolására. Az elsõ bronztáblát 1994.
november 2-án helyezték el az elhurcoltak kõbõl készült emlékmûvén (képünkön). 2006-ig ez az Országzászló téren állt, ekkor több másikkal együtt áthelyezték a Sóstói Múzeumfalu látogatókat fogadó bejárata elõtt
kialakított parkba. Az áthelyezéssel ez az egyszerû emlékjel kikerült a köztudatból, már nem szolgálja eredeti
szerepét. Ezért is volt szükség arra, hogy 2004. október
30-án egy olyan emlékmûvet adjanak át az Északi temetõben, amelynek gránittábláin a megyébõl elhurcoltak nevei olvashatók. A László Zoltán építész tervei alapján kialakított emlékhelynél minden év novemberében
megemlékezéseket szervez a város, amelynek végén az
évrõl évre fogyatkozó létszámú hozzátartozók helyezhetik el virágaikat, gyújthatják meg mécseseiket. A temetõbeli emlékhely 2006-ban egy síremlékkel bõvült.
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Ugyanis a második világháború idején kényszermunkára Moldáviába hurcolt és ott elhunyt vasutas édesapja,
valamint sorstársai emléke elõtt tisztelegve Kõvári Ádám
nyíregyházi lakos kérelmezte egy ismeretlen magyar
áldozat földi maradványainak exhumálását, hazaszállítását és katonai tiszteletadással történõ újratemetését,
ami 2006. november 17-én meg is történt. A sír fölé emelt
gránitlapon Zelk Zoltán Parancs címû versének sorai olvashatók.
Február 25-én a Gulág Emlékév véget ér, de a málenkij
robotra elhurcoltak emlékét továbbra sem szabad feledni, azt ápolni, õrizni kell!
(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.
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