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MINISZTERI VIZIT

NAGYBÖJT.
A héten a katolikus
egyházban elkezdõdött a húsvét elõtti
felkészülés idõszaka, a
szent negyven nap,
vagyis a nagyböjt.
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KÖZGYÛLÉS

HISZEK BENNED

SZABADTÉRI TÜZEK GONDATLANSÁG MIATT
A mögöttünk hagyott hétvégén több szabadtéri tûzesethez is riasztották a tûzoltókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az esetek 99 százaléka emberi gondatlanságra vezethetõ vissza. Ezek többsége azonban megelõzhetõ, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival. Ha valaki egyébként a kertjében
úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi önkormányzati rendelet,
vagy nem a rendeletben meghatározott idõben végzi, az 20 ezertõl 60 ezer forintig terjedõ bírságra számíthat. Szintén aki külterületen éget, az 50 ezertõl fél
millió forintig terjedõ bírsággal számolhat. Ha az égetés során akkora tûz keletkezik, ami miatt a tûzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezertõl 3 millió forintig is
terjedhet a fizetendõ.

XXIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM
2017. MÁRCIUS 3.

A TÉR ÉKESSÉGE

Mint hajdanán, úgy most is a Bessenyei tér látványos díszévé válik a Kállay kúriaként (vagy házként) ismert épület. Az õsi nemesi család, egyben
a korábbi miniszterelnök, Kállay Miklós gyönyörû hajléka a Modern Városok Programjának részeként újul meg kormányzati beruházásban, és
sorsának hányatott idõszakát lezárva a Kállay Gyûjteménynek ad majd otthont. A renoválást takaró kulisszák már eltûntek, így az arra járók
gyönyörködhetnek benne. (A fejlesztéssorozat néhány további elemérõl a 3. oldalon írunk.)
Fotó: Trifonov Éva

CSÖKKENT A BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMA NYÍREGYHÁZÁN
A Nyíregyházi Napló legutóbbi számában már megírtuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a bûncselekmények száma 2016-ban közel 32 százalékkal csökkent, a
nyomozási eredményesség pedig meghaladta a 63 százalékot. Azóta mint kiderült, ez különösen igaz Nyíregyháza
vonatkozásában is, ugyanis az illetékességi területen 23
százalékkal csökkent a bûncselekmények száma, a felderítési eredményesség pedig 3 százalékkal nõtt.
Sajtótájékoztatón értékelte a Nyíregyházi Rendõrkapitányság elmúlt évi munkáját dr. Illés László alezredes, kapitányságvezetõ. Öt járás 55 településén és 11 városában
263 ezer ember biztonságára vigyáznak. 2016-ban az illetékességi területen 23 százalékkal, a megyeszékhelyen

pedig 32 százalékkal csökkent a bûncselekmények száma. Ezzel a megyéhez hasonlóan a közepesen fertõzött
kategóriába került a térség.

POZITÍV MEGÍTÉLÉS ÉS EREDMÉNYESSÉG
A rendõri és az önkormányzati felmérések szerint folyamatosan növekszik a lakosság biztonságérzete, valamint a rendõri munka megítélése is pozitív. Emellett javult a felderítési eredményesség is. Dr. Illés László elmondta, évek óta egy stabil, 50 százalék fölötti eredményességgel büszkélkedhetnek, 2016-ban ez közel 57 százalékra
emelkedett. Ezzel a megyei jogú városok között a bûncselekmények számában és az eredményesség tekintetében is a negyedik helyre kerültek, ami egy jó eredmény.

CSÖKKENÕ ESETSZÁMOK
A rendõrök tavaly három esetben foglalkoztak emberölési üggyel, az elkövetõket elfogták. A bûncselekmények között a testi sértés 22 százalékkal, a garázdaság 34, a lopás 16, a gépkocsifeltörések száma 51
százalékkal csökkent. Rablás csupán 12 esetben történt. A rendõrök munkáját nagyban segíti a több mint
400 térfigyelõ kamera, a körzeti megbízotti hálózat,
valamint a polgárõrség. Sajnos a személyi sérüléssel
és az anyagi kárral járó közlekedési balesetek számát
nem sikerült csökkenteni, a számok emelkedést mutatnak.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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TISZTÁN VEZETTEK

ÚJONC A KIKÉPZÕPÁLYÁN

A Nyíregyházi Rendõrkapitányság
munkatársai az ittas jármûvezetõk kiszûrése és a közlekedési balesetek megelõzése érdekében ellenõrzést végeztek. A nap folyamán 705 gépkocsivezetõt állítottak meg, de egyiküknél sem
merült fel az ittasság gyanúja.

Megkezdte felkészülését a kutatómentõ feladatokra a Kelet-magyarországi Speciális Mentõ Egyesület legfiatalabb önkéntese. Ikon, a 10 hetes erdélyi kopó kölyök már ismerkedik a munka során rá váró kihívásokkal.

BÕVÜL AZ ÓVODA

Új épületszárnnyal bõvül a Szent Imre
Katolikus Óvoda. Ezzel a jelenlegi gyereklétszám duplájára nõhet, és szeptembertõl már száz óvodást fogadhatnak.
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95. SZÜLETÉSNAP

VÉGE A TILALOMNAK

95. születésnapján köszöntötte Simon Ferencnét Tormássi Géza közgyûlési képviselõ. Jolán néninek 2 lánya,
4 unokája és szintén 4 dédunokája
van. Aktív éveiben szeretett kézimunkázni, kötni, hímezni, valamint horgolni, manapság azonban már csak olvas.

Feloldották a részleges látogatási tilalmat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyein. Így újra
szabad a látogatás a Jósa András Oktatókórház és a Sóstói úti Kórház valamennyi gyógyítóosztályán.
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KISZÉT ÉGETTEK

NÉPTÁNCANTOLÓGIA

A téltemetés régi népszokását elevenítették fel a Kazinczy Ferenc Tagintézményben. Kiszebábot égettek, és
így ûzték el a fagyos, rossz idõt. Ma
már vidéken is csak elvétve ismerik és
tartják meg ezt a hagyományos ünnepet, pedig régen nagyon népszerû volt.

A Budapesti Operettszínházban
szombaton a Nyírség Táncegyüttes a
Nádasmenti hangulatok c. koreográfiával mutatkozott be, amely a kalotaszegi Méra falu páros táncait, valamint
más nádasmenti falvak legényes táncait állította színpadra!

Egyelõre még csak egy üres, romos ház
látványa tárul elénk a Szarvas utca 21.
szám alatt. Szeptembertõl azonban már
játékos gyermekzsivaj fogja megtölteni az
ingatlant. Addigra persze a roskadozó falak helyett már egy kívül-belül felújított
épületbõl fognak ezek a hangok kiszûrõdni. A miértre egyszerû a válasz: a mellet-

te lévõ épületben mûködõ Szent Imre
Óvoda olyan népszerûségnek örvend,
hogy már így is szûkösen férnek. Imre
Lászlóné intézményvezetõ elmondta, a
következõ tanévtõl a gyermekek létszámát is duplájára szeretnék emelni, így
ötven helyett már száz gyermeket fogadhatna az óvoda. Az új szárnyat a modern
igényekhez igazítva újítják fel az önerõ
mellett pályázati forrásból, a csoportszobák mellett pedig sószobát és kápolnát is
kialakítanak majd.

MÁR SZERELIK AZ OKOSMÉRÕKET
Január közepén Nyíregyháza távfûtéses
lakásaiban elkezdõdtek az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósításának munkálatai. A Nyírtávhõ kft. munkatársai a lépcsõházakba adatgyûjtõ egységeket szerelnek fel, amely a fogyasztási értékeket egy
központi szerverre továbbítja. Joó László
ügyvezetõ elmondta, a projekt április végén fejezõdik be, ezt követõen pedig egy
évig tesztelik a rendszert, aminek elõnye,
hogy követhetõ lesz az egyes lakók fogyasztása, és az adatokhoz maguk a fogyasztók is hozzáférhetnek majd, hiszen
a Központi Okos Mérés Zrt. számítógépes
szerverén megtalálhatóak lesznek. Mindez lehetõséget biztosít arra, hogy a jövõben tényadatok alapján akár havi számlázást is bevezethessen a szolgáltató. Az or-

szágos program célja emellett az is, hogy
az új kommunikációs technológiával, az
egy éven át begyûjtött adatok alapján megismerjék az energiafelhasználók fogyasztói szokásait, és ezzel kimutassák az optimalizálási és megtakarítási lehetõségeket.
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OSCART NYERTÜNK

ÚJABB DÍJ

Deák Kristóf rendezõ és Udvardy
Anna producer kapta a Mindenki címû
alkotásért a legjobb rövidfilmnek járó
díjat a 89. Oscar-gálán Los Angelesben. A Mindenki címû alkotás az elsõ
magyar kisfilm, amely elnyerte az
amerikai filmakadémia díját.

Nemzetközi irodalmi pályázatot nyert
Trizner Laura, az Arany János Gimnázium és Általános Iskola végzõs diákja. A
határon túli pályázat célja az volt, hogy
különbözõ korosztályú fiatalok Gulag
témában kutatást végezzenek, történeteket tárjanak fel és dokumentáljanak.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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A körútról az Egyház utca felé most már mindkét belsõ sávból lehet balra fordulni
– A Sarkantyú utca Kossuth és Epres- korlátozta a városüzemeltetõ társaság a
kert utca közötti szakasza egyebek mel- jármûvek megállását, mert a parkoló aulett a közelben található oktatási intéz- tók akadályozták a garázsok és az utcámények miatt egyre forgalmasabbá vált, ban található társasház udvarának megmiközben az útszakasz két oldalán meg- közelítését.
álló jármûvek leszûkítették a két forgal– A Rákóczi u.–Vay Ádám körút–Szegmi sávot, és akadályozták a közlekedést.
fû u. szakaszán a jelzõlámpás irányítást
A NYÍRVV Nonprofit Kft. ezért a Kossuth
u. felõl az út jobb oldalán, a Körte és programozták újra a szakemberek azzal
Epreskert utcák között, illetve a Kossuth a céllal, hogy a nagykörútig zöld hullámutca felé ugyancsak a jobb oldalon, a ban, dinamikusabban haladhasson a forKörte és Kossuth utcák közötti szakaszon galom. Most már a körútról (piros háznál) mindkét belsõ sávból lehet balra formegállási tilalmat vezetett be.
– A Kálmán utcán lakossági kérésre dulni az Egyház utcára.
2017. MÁRCIUS 3.

INTERJÚ

LÁZÁR: A KORMÁNYZAT JÓ SZÖVETSÉGESE NYÍREGYHÁZÁNAK
Nyíregyházán tárgyalt Lázár János. A Miniszterelnökséget vezetõ miniszter dr. Kovács Ferenc polgármesterrel tekintette át a kormányzat által finanszírozott Modern Városok Program egyes elemeit, megvalósulási folyamatait. A tárcavezetõ a Nyíregyházi Televíziónak azt
nyilatkozta: a város továbbra is számíthat a kormányzatra, mint jó szövetségesre, és minden törekvést támogatni
fognak.

közeli, és az önkormányzat közremûködésével közösen
mintegy 4000 új munkahelyet tudtunk létrehozni. Ez egy
fantasztikus eredmény! Nyíregyháza nagyon jól prospe-

RÖGTÖN ELKEZDTÜK A MEGVALÓSÍTÁST
A megbeszélést követõen dr. Kovács Ferenc azt mondta, jelentõs elõkészítõ munka áll csak e három projekt
mögött is, amit a Modern Városok Program megállapodás
2015. novemberi aláírásának másnapján elkezdtek megvalósítani, a koncepciók megalkotását pedig egy évvel még
korábban. S ezzel párhuzamosan zajlanak a többi, szintén ennek a projektsorozatnak a részeként megvalósuló
beruházások elõkészületei.

Orbán Viktor miniszterelnök személyes megbízásából
érkezett a Polgármesteri Hivatalba Lázár János. A miniszter a polgármesterrel történt tárgyalása után stábunknak
megfogalmazta, az önkormányzat jól menedzseli a Modern Városok Program megállapodásában szereplõ elemeket, az elõkészített programok minõsége kiváló.

HÁROM HELYSZÍNEN NEMSOKÁRA
INDULHAT A MUNKA

KIVÁLÓ ELÕKÉSZÍTÉS

– Az asztalomon van annak a három beruházásnak a
sok kilónyi iratanyaga, benne a jogerõs építési engedélyekkel, amirõl a legutóbbi kormánydöntés született. Kettõben már megindítottuk a kivitelezési közbeszerzési eljárást, a sóstói hotel és a Pangea Ökocentrum vonatkozásában, a harmadik pedig az Atlétikai Centrum, melynél
már csak egy kormányzati jóváhagyásra várunk.
Minden elkészült annak érdekében, hogy ezek a programok idõben megvalósuljanak, úgy, ahogy azt a miniszterelnök úrral kötött megállapodásban vállaltuk – összegezte dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Ezek közül a sóstói négycsillagos hotel megvalósítása
tavasszal elkezdõdhet, de küszöbön áll az állatparkhoz
köthetõ Pangea Ökocentrum és az Atlétikai Centrum építésének megindítása is. Ráadásul Nyíregyháza élen jár a
megyei jogú városok között a közel százmilliárd forintos
fejlesztéssorozat elõkészítésében, mely ugyanazt célozza, mint az ország összes többi részén: megerõsíteni a
nagyvárosokat, melyek gazdasági centrumként komoly
partnerei Budapestnek az ország fejlõdésében, hozzájárulva a gazdasági növekedéshez. Nyíregyházával olyan
szövetséget kötöttek, hogy – a határon túli térségeket is
beleértve – ennek a magyar régiónak a központjává tegyék.

MÁS FORRÁSOK IS VANNAK

JÓL VEZETETT VÁROS,
FANTASZTIKUS EREDMÉNYEKKEL
– A város kiváló munkát végzett, hiszen a tervek rendelkezésre állnak és a beruházások elõkészítése nagyon
jól halad. Hozzáteszem, hogy az elmúlt hét év itt, Nyíregyházán meghozta az eredményét. Akkor még közel 10
százalékos munkanélküliség volt, most 3 százalékhoz

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

nyezés – nyilatkozta Lázár János, Miniszterelnökséget vezetõ miniszter.

Lázár János, Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
és dr. Kovács Ferenc polgármester
rál és egy jól vezetett, jól kézben tartott település. A kormány jó szívvel költi itt el az adófizetõk pénzét, mert olyan
helyeket tudunk támogatni, ahol van ötlet, van kezdemé-

Mint ismert, a Modern Városok Program a miniszterelnök és a polgármester (ezáltal a kabinet és az önkormányzat) megállapodásával indult 2015 novemberében. Ez a
nagyjából százmilliárd forintot felölelõ fejlesztéssorozatával azonban csak az egyik lehetõség a közeli esztendõkre, hiszen az önkormányzat számos egyéb uniós, hazai és részben saját forrásból valósíthat meg nagyszabású
projekteket városszerte.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Közeleg a határidõ

MEGHÍVÓ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóosztálya tájékoztatja a tisztelt adófizetõket,
hogy a napokban postázta a nyilvántartott adózók folyószámla-egyenlegét tartalmazó 48 169 darab értesítést a 2017. február 10. napjáig beérkezett befizetések
figyelembevételével.
Az értesítõ tartalmazza az adózó tavalyi évrõl elmaradt tartozását és a 2017. évre esedékes helyi adókat, valamint a gépjármûadót és az esetleges késedelmi pótlékot. A 2017. I. félévre esedékes adók befizetési határideje – a munkaszüneti nap miatt – március
16-a. Azokat az adózókat, akiknél a gépjármûadó vonatkozásában az adókötelezettséget érintõ változás
következett be – ez közel 12 500 adózót érint –, az
adóhatóság tértivevényes levélben értesítette.
Az adóhatóság felhívja az adózók figyelmét arra, hogy
a fizetési határidõre érdemes odafigyelni, mivel azoknak az adózóknak, akik fizetési kötelezettségüknek határidõ után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell felszámítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási eljárást is kezdeményezhet a tartozókkal szemben.
Tekintettel az adók befizetésének határidejére, az
adóosztály március 16-án (csütörtökön) rendkívüli
ügyfélfogadást tart 8 órától 20 óráig az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ablakainál.

Lakossági fórumra

2017. MÁRCIUS 3.

Tárgy:
z Megkezdõdik a Településképi Arculati Kézikönyv
és a Településképi rendelet készítése
z Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosítása 5 helyszínre vonatkozóan
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Településképi
Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítésének megkezdése kapcsán a partnerek és helyi lakosok tájékoztatása, véleményének és javaslatainak
megismerése érdekében lakossági fórumot tart 2017.
március 7-én 16.00 órától.
A fórumon a városi fõépítész tájékoztatja az érdeklõdõket a Kézikönyv és a Településképi rendelet készítésének menetérõl.
A lakossági fórum helyszíne: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Krúdy-terem
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

3

AKTUÁLIS

A LELKI KINCSEK GYÛJTÉSÉNEK IDÕSZAKA
– ELKEZDÕDÖTT A NAGYBÖJT A KATOLIKUS EGYHÁZBAN
A héten a katolikus egyházban elkezdõdött a húsvét
elõtti felkészülés idõszaka, a szent negyven nap, vagyis a
nagyböjt.
A böjt említésekor elsõre mindig a tiltás, lemondás, szabályok, önsanyargatás, esetleg a diéta az, ami eszünkbe
jut. Pedig éppen ellenkezõleg, a nagyböjt során nem a
lemondást, és önmagunkat kell elõtérbe helyeznünk, hanem a felajánlást, és ezzel a másikat, embertársainkat,
felebarátainkat.

A GÖRÖGKATOLIKUSOKNÁL MÁR HÉTFÕTÕL
A katolikus egyházon belül a rítusok szerint nem teljesen egységesek a nagyböjtre, illetve annak a kezdetére vonatkozó elõírások. A keleti szertartást követõ
görögkatolikus egyházban a nagyböjt már két nappal
korábban elkezdõdik, mint a római katolikusoknál, a
hamvazószerda elõtti hétfõn. A keleti egyház elõírása
szerint nagyböjt elsõ napja és nagypéntek szigorú böjt,
amelybõl csak ez a kettõ ilyen van a görögkatolikus
egyházi évben. Ez a húsos, zsíros, tojásos ételektõl és
a tejtermékektõl – akár tejport tartalmazó ételektõl –
való tartózkodást jelenti. Kivételt képez azonban a hal
(hidegvérûek) fogyasztása. A szigorú böjt megtartása
21 és 60 év között kötelezõ az egészségeseknek és
saját háztartásukban étkezõknek. Nagyböjt elsõ és utolsó teljes hetében, továbbá az összes nagyböjti szerdán és pénteken csak a hústól való tartózkodás van
elõírva.

KINCSEK GYÛJTÉSE
– A böjttel kapcsolatban sok az ellentmondás és negatív a megközelítés. A fogyókúra, tisztítókúra hasznossága,
valamint a felesleges önsanyargatást meghaladó korszellem gondolatai között ennek az egésznek a leginkább az
alapgondolata a kincs- és áldásgyûjtés – emelte ki Szabó
Tamás örökösföldi parókus, aki szerint a böjt igazából a
szabadság megtapasztalása: amirõl le tudok mondani, attól szabad vagyok, de ha nem, akkor függõ vagyok. Ízek,
formák, megszokások, elvek, amikhez ragaszkodva esélytelen az Isten, hogy valami jobbat adjon helyette.

Az ortodox egyház kápolnája Nyíregyházán

BÛNBÁNAT ÉS MEGTÉRÉS
A római katolikus egyházban hamvazószerdán – idén
március 1-jén – vette kezdetét a negyvennapos böjt. A
hamu jelképezi a bûnbánatot a megtérésre és magát az
elmúlást. A római katolikusoknál némiképp különbözik a
böjtölés formája a görögkatolikusokétól: náluk hamvazószerdára és nagypéntekre írnak elõ szigorú böjtöt, ami azt
jelenti, hogy a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és
nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idõsebb tagjait arra
kérik, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak
húst.

FELKÉSZÜLÉS A TALÁLKOZÁSRA
Nagy Zsolt, a Magyarok Nagyasszonya Plébánia káplánja úgy véli, a negyvennapos böjt alkalmat és lehetõséget kínál számunkra, hogy lelkünket felkészítsük. Ahogyan Jézus 40 napig volt a pusztában, hogy felkészüljön nyilvános mûködésére, ugyanúgy a böjt számunkra

Fotó: Trifonov Éva

is felkészülés a Jézussal való találkozásra. – A böjt tehát nemcsak azt jelenti, hogy nem eszünk húst vagy
kevesebbet eszünk, hanem a nagyböjtben meg kell találnunk azokat a böjtölési formákat is, amikor lemondunk valamirõl, azért, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz. Érdemes megkérdezni magunktól, hogy mi az, ami
szükséges ahhoz, hogy közelebb kerüljek Jézushoz –
hangsúlyozta Zsolt atya.

NEMCSAK A TEST, HANEM A LÉLEK IS BÖJTÖL
A nagyböjt nem csupán a test böjtjérõl szól, hanem a
lélekérõl is. A böjt a test önmegtagadása is, lemondás valamely élvezetrõl, de mindig lelki célzattal. A lelki böjtölés is egyfajta önmegtagadás, ami azt jelenti, hogy ebben
az idõszakban még inkább figyelnünk kell arra, hogy elkerüljük a bûnöket. Szíriai Szent Efrém böjti imádsága
pontosan fogalmazza meg ezt: „Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség (lustaság),
könnyelmûség, pénzvágy és megszólás szellemét.”
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

FAKITERMELÉSI MUNKÁK KEZDÕDTEK
Fakitermelési munkákat végeznek a NYÍRERDÕ Zrt.
Nyíregyházi Erdészetének munkatársai a Nyírpazony-Kabalás melletti területen és a Sóstói-erdõben. A beavatkozások célja, hogy az idõs, száraz törzsek jelentette veszélyforrásokat elhárítsák, illetve a visszamaradó állománynak jobb növekedési feltételeket biztosítsanak. A
munkálatok elõreláthatólag március végéig tartanak.

lyes törzs, a kiritkult foltokon pedig könnyen megjelenik a
parlagfû. Így az erdõ letermelését már nem lehetett tovább halasztani. A terület nem marad üresen, a szakemberek az erdõfelújítást még tavasszal, természetes módon
elvégzik.

NEVELÕVÁGÁS A SÓSTÓI-ERDÕBEN
Az erdészet emberei a Sóstói-erdõben is dolgoznak, itt
mintegy 13 hektáron hajtanak végre nevelõvágást. Csaknem 350 köbméter faanyagot termelnek ki. A munka elsõsorban a vöröstölgy-, akác- és egyéb lombos állományokat érinti. A beavatkozásnak kettõs célja van. Egyrészt
kitermelik az alászorult, rossz törzsalakú egyedeket, másrészt pedig ezáltal a visszamaradó állománynak jobb növekedési feltételeket biztosítanak.

TÛZIFAKÉNT HASZNOSÍTJÁK

Az elöregedett fákat vágják ki a NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdészetének munkatársai a Nyírpazony-Kabalás
melletti területen. Az egykori szabadidõpark északi, a sokak által csak szánkódombként ismert részén hétfõn kezdõdtek a fakitermelési munkálatok. Itt egy idõs, 48 éves
akácos erdõ van 3,8 hektáron. Sok benne a száraz, veszé-
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Mind a Kabaláson, mind a Sóstói-erdõben kitermelt fa
túlnyomó részét tûzifaként hasznosítják. Február közepéig a szociális tûzifaprogramba került, most pedig már lakossági és kereskedelmi forgalomban értékesítik. A fakitermelések elõreláthatóan március végéig tartanak, addig
az erdészet munkatársai türelmet és fokozott figyelmet
kérnek az érintett részeken az erdõjáróktól.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
2017. MÁRCIUS 3.

FEJLESZTÉS

IDÉN 100 EMBERT VESZNEK FEL A CONTINENTALHOZ
2015 novemberében jelentették be, hogy a ContiTech
Magyarország Kft. technológiai bõvítést hajt végre nyíregyházi telephelyén, ezzel együtt pedig több száz új munkahelyet hoz létre a szabolcsi megyeszékhelyen. Mint
megtudtuk, azóta a kollégák felvétele folyamatos, ennek
részeként pedig idén közel 100 fõvel növekszik a gyár
létszáma.
Oláhné Kocsis Zsuzsa, a cég humángazdálkodás-vezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy közvetlenül a termelésbe több mint 70 fõt vesznek fel, a
kiszolgálóterületeken – karbantartás, raktározás és minõségbiztosítás – közel 20 fõvel bõvítik a munkatársak létszámát, és az
idei évben várhatóan még 10 nyitott szellemi pozíciójuk is lesz, mérnöki, vegyész, logisztikai és pénzügyi területen.

JÚNIUS VÉGÉIG BETÖLTIK
– Már januárban elkezdõdött a
toborzás, március elejére a gépkezelõ (operátor) munkaköröket szeJókay László
retnénk feltölteni. Terveink szerint
a fentiekben felsorolt minden pozíció betöltésre kerül
majd június végéig. A fizikai területen alkalmazott munkatársak Nyíregyházán és Nyíregyháza vonzáskörzetébe tartozó településeken élnek. Szellemi pozícióinkat
már távolabbról érkezõ pályázók is betöltik, ami esetünkben Debrecent jelenti – magyarázta.

A VOLKSWAGEN GYÁRAIBA SZÁLLÍTANAK MAJD
Jókay László, a ContiTech Magyarország Kft. nyíregyházi gyárának ügyvezetõ igazgatója hozzátette, 2017-ben
az egyik legfontosabb feladatuk továbbra is a személygépkocsi hûtõ/fûtõ tömlõk szériális gyártásának beindítása, várhatóan ugyanis áprilistól már közvetlenül szállítanak majd a Volkswagen gyáraiba.
– Emellett kiemelt projektünk a 2. kaucsukkeverék keverõsor beruházása, mely reményeink szerint a negyedik
negyedévben kezdheti a próbaüzemet. A jelenlegi kau-

csuk-keverõsor kapacitása már 100 százalékban lekötött.
A jövõ szempontjából nagyon fontos a vasúti rugózási rendszerek teljes készre szerelésének megvalósítása, mely néhány vevõnk esetében már ez évben megvalósulhat. Mindezekhez a technológiai fejlesztésekhez, szintén ebben az
évben kívánunk új logisztikai épületeket építeni és használatba venni. A kaucsukkeverõ centrumunk egy kétszintes (2x2000 négyzetméteres) raktárkomplexummal bõvül,
míg a gyár többi egységének kiszolgálására egy másik 4500
négyzetméteres logisztikai csarnok épül – mondta el.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETMÉNY
A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet
készítésének megkezdésérõl
(elõzetes tájékoztatási szakasz)
Ezúton tájékoztatom az érintett partnereket és a lakosságot, hogy Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város
Településképi Arculati Kézikönyvének és új Településképi rendeletének készítését
megkezdi.
Az önkormányzat – a teljes körû nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklõdõket.
Helyszín: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Krúdy-terem
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Idõpont: 2017. március 7. (kedd) 16.00
Elõadó: Veres István városi fõépítész
A véleményezés módja: írásban a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott partnerek és a lakosság a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ honlapról letölthetõ, illetve a Fõépítészeti Osztályon átvehetõ partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Osztály (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
címére vagy a foepitesziosztaly@nyiregyhaza.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni, valamint szóban a lakossági fórumon is lehetõség van az észrevételek, javaslatok megtételére.
A vélemények beérkezési határideje: 2017. március 15.
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.
Együttmûködésüket elõre is köszönöm.
Nyíregyháza, 2017. 02. 24.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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KÖZGYÛLÉS

A NAGYRENDEZVÉNYEK IS NAPIRENDEN
A kormány egységes idegenforgalmi régióként kezeli a
Tokaji borvidéket, a Nyírséget – benne Nyíregyházát – és
a Felsõ-Tiszát ezen a néven: Tokaj, Felsõ-Tisza és Nyírség Kiemelt Turisztikai Fejlesztési Térség. Ezt is bejelentette dr. Kovács Ferenc polgármester a múlt csütörtöki,
idei második közgyûlésen, melyen napirendre került a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum mûködése és a városi nagyrendezvények menete is.
A polgármester hangsúlyozta: a balatoni és a soproni
régió után harmadikként nevesítették ezt a fejlesztési térséget a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatban, konkrét források megjelölésével, így a kabinet ezekre a területekre kíván fordítani jelentõs összegeket. A csütörtöki közgyûlésen pedig részletezte azt, ami már most
tudható a Nyíregyháza életét, idegenforgalmát megvalósulásuk esetén valószínûleg jelentõsen befolyásoló beruházások kapcsán. – A kormányzatnak ez az egyértelmû,
határozatban megjelent kötelezettségvállalása megteremti
az alapot arra, hogy elkezdhessük a konkrét tárgyalásokat
egy jelentõs turisztikai attrakció kapcsán, ami nagy lehetõséget jelenthet Nyíregyháza számára – vázolta dr. Kovács Ferenc. A polgármester tájékoztatásában kiemelte,
hogy mindez egy átgondolt, komplex turisztikai fejlesztéscsomag része, s minden eleme fontos a város számára.

TÁMOGATOTT TURISZTIKAI RÉGIÓ
Ami a teljes régiót illeti: az elképzelések szerint a 2020ig tartó uniós gazdasági ciklusban így összesen 105 településen 49 kiemelt idegenforgalmat növelõ beruházás valósulhat meg 102 milliárd forintból a kormányhatározatban
létrehozott Tokaj, Felsõ-Tisza és Nyírség Kiemelt Turisztikai
Fejlesztési Térségben. Nyíregyházán pedig a nagy költség-

A „Helló Nyíregyháza” nagyrendezvény tavaly is nagy sikert aratott
támogatást nyert egy újabb kondipark kialakítására. A jól
felszerelt, nagyobb méretû szabadidõpark az Igrice utcán
épül majd meg, a sóstóhegyi általános iskolánál. A pályázat a Nemzeti Szabadidõs – Egészség Sportpark Program
keretében nyert forrást. A gumi talajburkolatú sportparkban minimálisan 15 gépet telepítenek, így széles körû sportolási lehetõségeket tesz majd lehetõvé.

SZATMÁRNÉMETIVEL KÖZÖSEN
Dr. Kovács Ferenc arról is beszámolt, hogy február közepén volt Szatmárnémetiben az Európai Határvárosok Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Együttmûködési Csoportosulás közgyûlése, amelyen Szatmárnémeti polgármesterével
együtt részt vettek. A cél az, hogy a két testvértelepülés közösen nyújtson majd be pályázatokat uniós forrásokra.

NAGYRENDEZVÉNYEK, ÚJDONSÁGGAL
A képviselõ-testület elfogadta az idei év városi nagyrendezvényeirõl készített elõterjesztést, melyek között
új elem az augusztusra tervezett Néptáncfesztivál. Idén
a következõk kerültek a listába:
– „Helló Nyíregyháza!” (április 21.),
– Városnapok (május 18-19.),
– Gyermeknap (május 28.),
– Múzeumok Éjszakája (június 24.),
– Néptáncfesztivál (augusztus 14–21.),
– Sunshine születésnap (augusztus 26.),
– Tirpák Fesztivál és Pálinkanap (szeptember 23-24.),
– Retro Fesztivál (december 8.),
– Évbúcsúztató rendezvények
(november 26. – december 31.).

MEGTARTOTT TÁMOGATÁSOK

vetésû, lehetséges élménypark mellett több mint 5 milliárdból fejleszthetik az állatparkot, másfél milliárdból a Sóstói
Múzeumfalut és több mint egymilliárdból szépülhet meg a
Szabadtéri Színpad, miközben Sóstógyógyfürdõ komplex
fejlesztésére is jut további egymilliárd, a Bencs Villa modernizálására pedig közel 300 millió forint. S bár nem ebben a csomagban kapott helyet, de érdemes hozzátenni az
összefüggések miatt a Nyíregyházát Tokajjal összekötõ kerékpárutat is, melynek befejezése idén nyárra várható. S a
Modern Városok Program részeként ezek mellett felépül a
sóstói négycsillagos hotel is.

POZITÍVAN FOGADTÁK
A bejelentést a képviselõk pártállástól függetlenül támogatták. – Örülünk neki, hogy ilyen mértékû és léptékû
beruházást hajtanak végre Nyíregyházán – fogalmazott
Béres Csaba, a Jobbik önkormányzati képviselõje. A Fidesz frakcióvezetõje a bejelentés kapcsán azt mondta, ez
a kormányzat részérõl a városban folyó munka elismerése. – Nagyon örülünk neki, hogy a kormányzat észrevette
ezt a komoly munkát, amit itt, 2010 óta ez az önkormányzat folytat – mondta dr. Adorján Gusztáv.

ÚJABB KONDIPARK
A polgármester még a napirendi pontok tárgyalása elõtt
jelentette be azt a hírt is, hogy a város 100 százalékos
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Szociális ellátásokról szóló napirendekkel kezdõdött a
közgyûlés. A segélyezési rendszer fenntartásának gazdasági, költségvetési hatását tekintve lényeges különbség,
hogy 2015-ig az önkormányzat a pénzbeli ellátásokhoz
pénzbeli szociális hozzájárulást (lakosság számarányos
normatíva), valamint az egyes támogatásokhoz kapcsolódó mértékû támogatást kapott a központi költségvetésbõl.
2016-tól a lakosságszám alapján járó szociális hozzájárulás összege Nyíregyházán megszûnt, amely a város adóerõ-képesség növekedésének tudható be. Ám, mint a napirend elõterjesztésében is olvasható, az önkormányzat
valamennyi pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátását megtartotta, a helyirendelet-alkotási kötelezettségének a jogszabályban meghatározott határidõn belül
eleget tett. Ezek részleteirõl következõ számainkban írunk
bõvebben.

Ezek keretösszegét 37 millió forintban határozták meg.
Nagy László, szocialista önkormányzati képviselõ ennek kapcsán elmondta, korábban kétkedve fogadták a
„Helló Nyíregyházát!”, de az ennek ellenére beváltotta a
hozzá fûzött reményeket. A Nyírségi Õszt azonban újjáélesztenék.

KÁBÍTÓSZERÜGYI TANÁCS
A Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum mûködését is értékelte a közgyûlés. A polgármester errõl azt mondta, hogy
elégedettek a szervezet munkájával és azt szeretnék, ha
továbbra is hatékonyak lennének, mert a drogok elleni
küzdelemben nem lehet megállni.

HÕSÖK TEMETÕJE SZÉPÍTÉSE
A képviselõk azt a tervezetet is támogatták, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Hõsök temetõjének
további rekonstrukciójára. A tervek szerint a jelenlegi salakos sétány helyére díszkõburkolatot helyeznének és folytatnák a sírkövek felújítását is. A pályázat szerint erre a célra 80 millió forintot szeretne az önkormányzat fordítani.

MEGVÁLASZTOTT VEZETÕK
Zárt ülésen személyi kérdéseket is tárgyaltak a képviselõk. Új igazgatót választottak a Jósa András Múzeum élére. A posztot idén áprilistól 2019. március 31-éig dr. Rémiás
Tibor tölti be. A Cantemus élére pedig újabb öt évre a
Nemzet Mûvésze és Kossuth-díjjal is kitüntetett Szabó
Dénes kapott megbízást.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
2017. MÁRCIUS 3.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: 1 fõ projektmenedzser.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idõre.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehetõségek feltárásában és elõkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források
igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészítését. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez, szükség esetén külsõ szervet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszervezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátásában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.
Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl
szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2017. április 1-jével betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás menedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
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AKTUÁLIS

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK
Nyíregyháza több pontján is tartottak megemlékezést
múlt pénteken a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. A városházán átadták a középiskolások
számára meghirdetett pályázat díjait, délután megkoszorúzták az utolsó magyar hadifogoly, Toma András emléktábláját, majd a fõhajtás este, a Szarvas utcán három évvel ezelõtt felállított emlékmûnél folytatódott.
Az Országgyûlés egy 2000. évi határozatában február
25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította. Ezen a napon arra a több tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt emberre is emlékezünk, akiket megvertek, megfélemlítettek, koholt vádak alapján elítéltek, vagy ellenállóként mártírhalált haltak.

IRODALMI PÁLYÁZAT
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017ben immáron 7. alkalommal hirdetett meg irodalmi pá-

határidõig rekordszámú, 55 pályamunkát küldtek be a
nyíregyházi középiskolások.

– Ez a negyedik esztendõ, hogy eljöhettünk ide, az emlékmûhöz, hogy az egykori MSZMP székház tövében emlékezzünk és emlékeztessünk. Ha felnézünk Nagy Lajos
Imre szobrászmûvész sokatmondó alkotására, a látvány
önmagáért beszél. Kifejezi mindazt, ami jellemezte azt a
korszakot. De sokkal többet is. Azt, hogy városunk és megyénk közössége nem felejt. Kifejezi, hogy az elkövetett
bûnöket nem lehet semmissé tenni. S azt is, hogy oly sokáig volt ez a nép gúzsba kötve, hogy soha többet nem fogja
hagyni és tûrni, hogy hasonló megtörténhessen.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

Délután a Virág utcában, Toma András
emléktáblájánál a Vasvári Pál Gimnázium diákjai
adtak mûsort, majd a megemlékezõk koszorúkat helyeztek el. Képünkön Gabulyáné Toma Anna, az utolsó
magyar hadifogoly testvére az emléktábla elõtt.
A Szarvas utcai emlékmûnél dr. Kovács Ferenc polgármester mondott beszédet, aki felelevenítette, több szomorú
dolog is kötõdik a megyéhez a kommunista diktatúrával
kapcsolatban: Tiszalökön is mûködött politikai foglyok
részére munkatábor, Pócspetriben kezdõdött el az egyházellenes Rákosi-kampány, és a megyébõl indult a kuláküldözés. Emellett Budapestrõl 500 olyan családot költöztettek Szabolcsba, akik aztán soha nem térhettek haza
valódi otthonukba.

Dr. Ulrich Attila és Jászai Menyhért alpolgármesterek
dr. Kovács Ferenc polgármesterrel helyezték el
az emlékezés virágait

6 DÍJ ÉS 1 KÜLÖNDÍJ

Dr. Ulrich Attila alpolgármester és Rákóczi Ildikó,
a díjakat felajánló Nyíregyházi Leány- és Nõegylet
Egyesület elnöke a díjazottak körében
lyázatot középiskolás diákok számára „A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja” alkalmából. A kiírás szerint,
szabadon választott irodalmi mûfajban, olyan pályamunkákat vártak, amelyek megemlékeznek a kommunizmus
áldozatairól, vagy tisztelegnek azok elõtt, valós eseményt
dolgoznak fel, vagy véleményt, érzelmet fejeznek ki, üzenetet fogalmaznak meg az utókor számára. A megadott

Az ünnepélyes eredményhirdetésen 6 díjat és 1 különdíjat adott át a nyerteseknek dr. Ulrich Attila alpolgármester és Rákóczi Ildikó, a Nyíregyházi Leány- és
Nõegylet Egyesület elnöke. A díjazottak elismerõ oklevelet és értékes vásárlási utalványt vehettek át.
1. helyezett: Maklári Bálint, Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Felkészítõ tanára: dr. Murányiné Csorba Zsuzsanna. 2. helyezett: Schroff Szilárd, Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium. Felkészítõ tanára:
Polányiné Zakor Viktória. 3. helyezett: Gyõri Szilveszter, Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnázi-

um, Szakközépiskola és Kollégium. Felkészítõ tanára:
Jáczint Zoltán. 4. helyezett: Móna Dávid, Nyíregyházi
Ridens Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola,
Készségfejlesztõ Iskola és Kollégium. Felkészítõ tanára: Hajdu Krisztina. 5. helyezett: Péli-Toóth Lili, Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium. Felkészítõ tanára: Bányai Zoltán. 6. helyezett: Madzig Fruzsina, Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium. Felkészítõ tanára: Sárga Tamás. Különdíjat kapott: Pálóczi Roberta
Gréta, Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium. Felkészítõ tanára: dr. Takácsné Fazekas Julianna.

AKÁR KÉT HETET IS VÁRNI KELLETT A TEMETÉSRE
Az elmúlt két hónapban ugrásszerûen megnõtt a temetések száma az Északi temetõben. Elõfordult, hogy két
hetet is várni kellett rá annak ellenére, hogy több alkalommal – a megszokottól ellentétben – délben is tartottak gyászszertartást. Mint megtudtuk, sajnos tény, és ez
országosan is kimutatható, hogy a legnagyobb számú elhalálozás mindig januárban és februárban történik, a legkevesebb pedig a nyári hónapokra tehetõ.
– A halálesetek számának idõszakos év végi és év eleji
megnövekedése minden évben megfigyelhetõ. Jelenleg 1
hét a várakozási idõ, de a tél folyamán sem volt több kettõ
hétnél – tudtuk meg Róka Zsolttól, a Temetkezési Kft. ügyvezetõjétõl.
– Megítélésem szerint a halálesetek számának növekedése két fõ okra vezethetõ vissza; egyrészt az extrém szélsõségek a hõmérsékletben, illetve az idõjárás változékonysága megterheli a legyengült, idõsebb vagy betegebb szervezetet, másik fõ ok talán, hogy az ünnepek alatt az emberek sokkal nehezebben élik meg a magányt, illetve a sorsszerû csapásokat, gondolok itt elsõsorban a súlyosabb betegségekre. Az elmúlt december és január több héten át
tartó hideg idõjárása abban az értelemben nem szokványos,
hogy heteken keresztül tartotta magát az erõs fagy, így a
talaj 1 méter mélyen fagyott át, de temetés, illetve szertartás még soha nem maradt el a fagyott talaj miatt.

TÖBBSÉGÉBEN IDÕSEK
Mint megtudtuk, a nyíregyházi temetõkben idén eddig
244 temetést tartottak, januárban 129-et, februárban pe-
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dig 115-öt. Férfiak esetében a 71–80 év, nõk esetében
pedig a 81–90 év közötti korcsoportban történt a legnagyobb számú haláleset.

NAPONTA ÖT SZERTARTÁS
A nyíregyházi Északi temetõben évek óta, hétfõtõl
csütörtökig, naponta 5 temetés zajlik (10, 11, 13, 14
és 15 órától), pénteken pedig 4 (10, 11, 13, 14 órától). Ez év elsõ két hónapjában a nagyszámú halálesetre való tekintettel, több alkalommal, délben is
történt temetés. A nyíregyházi temetõkben (kivéve
az Északi temetõt) napi két temetési idõpont adott,
10 és 14 óra.

– A temetkezési szokások tekintetében megfigyelhetõ az
elmúlt évek, évtizedek alatt egy nagyon lassú modernizálódás, ami azt jelenti, hogy a hamvasztásos temetést az újabb
generációk és a lakosság elõnyben részesíti – folytatta az
ügyvezetõ. – A 2011-es év fordulatot jelentett olyan szempontból, hogy az urnás temetések aránya meghaladta az 50
százalékot, 2016-ban pedig minden 10 temetésbõl majdnem
6 urnás volt. Hozzá kell tennem, szomorú tény, hogy az urnás temetések esetében elmarad a búcsúztatás, és egyszerûen behelyezik az urnát az urnafalba, urnasírhelybe. Ennek
oka lehet pénzügyi megfontolás, de akár az egyszerûbb szertartás elõnyben részesítése is.
Bár tavaly 1232 temetést tartottak a város temetõiben,
Nyíregyháza még így is a megyei jogú városok közül azon
kevesek közé tartozik, ahol 1990 óta nem csökkent a népesség száma.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2017. MÁRCIUS 3.

HIRDETÉS

TAVALY A MEGYÉBEN 23 BETEG
KAPOTT ÚJ VESÉT
A Nemzetközi Nephrologiai Társaság és
a Vesealapítványok Nemzetközi Szövetsége magyar kezdeményezésre, minden év
márciusának második csütörtökét a Vese
Világnapjának nyilvánítja, aminek célja,
hogy felhívja a figyelmet a vese központi
szerepére, a vesebetegségek és a hozzá
társuló szövõdmények gyakoriságára, súlyosságára.
A vesebetegség ma már népbetegség.
Nagy nemzetközi felmérések szerint Európában minden tizedik, Amerikában minden hetedik-nyolcadik ember érintett benne. A vesebetegség gyakoriságának növekedésében komoly szerepet játszik a lakosság életkorának idõsebb korosztály felé
tolódása, az elhízás, a magas vérnyomás
és a cukorbetegség gyakoriságának növekedése. További okok a gyulladásos betegségek, fertõzések, a vese és a húgyutak
elzáródása, valamint olyan öröklõdõ elváltozások, mint például a policisztás vesebetegség.

RUTINVIZSGÁLAT IS JELZI
A rutin vizelet-, vér- és vérnyomásvizsgálat már korán jelzi a vesebetegség lehetõségét. Az idõbeni felismerés és kezelés
nemcsak lelassíthatja vagy megállíthatja a
vesemûködés további romlását, a végstádiumú vesebetegség kialakulását, de jelentõsen csökkenti a társuló szív- és érrend-
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szeri szövõdmények elõfordulását, ami világszerte a korai halál leggyakoribb oka.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 dialízis központ mûködik (Nyíregyháza,
Kisvárda, Mátészalka). A hét minden napján lehetõség van a járóbeteg-ellátásban a
kivizsgálásukra, kezelésükre. Jelenleg a
megyében 384-en részesülnek vesepótló
kezelésben, közülük 59-en otthon végzik
a hasûri kezelést, a többi beteg kezelését
pedig a dialízis központokban. 2016-ban
hazánkban 343 veseátültetés történt, ebbõl
34 élõdonoros transzplantáció volt. Tavaly
megyénkbõl 23 beteg kapott új vesét.

LAKOSSÁGI FÓRUMON
A nemzetközi és a hazai kezdeményezésekhez évek óta csatlakozik a B.
Braun Avitum dialízis hálózata is. A
nyíregyházi dialízis központ, a Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével közösen lakossági
fórumon hívja fel a figyelmet a vesebetegségek jelentõségére, a megelõzés
fontosságára (2017. március 9. 13.00
óra, Korzó Bevásárlóközpont, B épület, 2 Step Tánciskola terme).
A rendezvényen hallhatók majd
szakorvosi elõadások, lesz vércukor- és
vérnyomásmérés, valamint diétás ételek kóstolása is.
Bõvebben a nyiregyhaza.hu oldalon.
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EGÉSZSÉGÜGY

GÓLYÁRA VÁRVA, TIZENÖT ÉVEN ÁT
Egy nõ életében az egyik legfontosabb pillanat, amikor
kiderül: egy magzatot hordoz a szíve alatt. A legtöbb pár
igen optimistán tekint a jövõbe és reméli, hogy már az
elsõ hónapban foganatja lesz a próbálkozásoknak, azonban sokszor megesik, hogy még 10 év után sem mutat
pozitívat a terhességi teszt...
Van, aki szégyelli, míg más
magába zuhan, vagy éppen eltitkolja barátai, ismerõsei, kollégái
elõtt, hogy bármennyire is
szeretné, de egyelõre
nem tud teherbe esni.
Pedig mint ahogy dr. Pap
Károly szülész nõgyógyász szakorvostól, a
Jósa András Oktatókórház Szülészet-NõgyóDr. Pap Károly
gyászati Osztályának
osztályvezetõ fõorvosától megtudom, a probléma nem egyedi, mi több, manapság tíz nõbõl négynél jelentkezik.
(Fotó: illusztráció/Trifonov Éva)

„MINDENT KIPRÓBÁLTUNK”
Lívia, akit kérésének megfelelõen a cikkben csak
így nevezek, 2001-ben házasodott össze párjával,
akivel öt év próbálkozás után döntöttek úgy, hogy
orvoshoz fordulnak. A vizsgálatok során derült ki,
hogy összeférhetetlenek. Ez azt jelenti, hogy biológiailag „nem illettek össze”, de egy másik párkapcsolatban valószínûleg minden probléma nélkül születhetett volna gyermekük.
– Voltak hormonkezeléseim, majd egy inszeminációm (mesterséges spermafelhelyezés), de egyik
sem vezetett eredményre. Eltelt újabb egy év, majd
Debrecenben folytatódtak tovább a kezelések, ahol
kiderült, nekem pajzsmirigyproblémáim vannak és a
férjem sem egészséges. Mindent megtettünk azért,
hogy normalizálódjanak az értékeink, újabb hónapok
teltek el vitaminkúrákkal, gyógyszerekkel és így kezdhettünk bele a lombikprogramba. Elõtte még persze
vérvételek és hormonkezelések vártak rám, volt, hogy
egy nap négyszer szúrtam magam. Az elsõ beültetésem nem sikerült, nagyon el voltam keseredve, padlót fogtam, de nem adtuk fel és kértünk újabb idõpontot. Persze így újra kezdtük elölrõl a procedúrát.
Három megtermékenyített petesejtet ültettek vissza
a méhüregembe, egyet pedig lefagyasztattunk (azoknak a nõknek, akik be szeretnék biztosítani magukat,
hogy a jövõben lehessen gyermekük, mert átmenetileg probléma lenne számukra a teherbeesés, reményt
ad ez a módszer), mert erre is van már lehetõség.
Ennek tárolása az elsõ évben 30 000 forintba került,
az ezt követõ években pedig 25 ezerbe. Végül közel
tizenöt évnyi várakozás után a második lombikunk
már sikeres volt, és ebbõl megszületett a jelenleg két
és fél éves kisfiunk. Most 37 éves vagyok, sokat gondolkodtunk azon, hogy mi legyen a lefagyasztott petesejttel, menjek vissza dolgozni, vagy próbáljuk meg
újra és hátha sikerülne teherbe esnem. Jó pár este
nem is aludtam emiatt. Végül úgy döntöttünk, belevágunk. Újabb hormonkezelések vártak rám, közben
az értékeim is sokat romlottak, de két megtermékenyített petesejtet vissza tudtak ültetni, most pedig már
18 hetes terhes vagyok a második gyermekünkkel, aki
kislány lesz.

ban mindemellett már más technikát alkalmazunk, kikerüljük az észlelt hibát, hiszen az orvostudomány fejlõdésével például lehetõség van inszeminációra vagy lombikra is. Egy nõnél 3–6 ilyen inszeminációt is el lehet végezni, így a meddõnek hívott párok 20 százalékánál össze
fog jönni a terhesség. De említhetem a lombikprogramot
is, ami már nem kuriózum, hiszen Magyarországon közel
3000 gyerek fogan így.

ÖT VETÉLÉS UTÁN SIKERÜLT
– Nem egy olyan pácienssel találkoztam a praxisomban, aki hosszú ideig járt vizsgálatokra, de nem
akart sikerülni a terhessége. Az elkeseredettség miatt aztán letett róla, hogy anya lehet, és még a menzesze is megállt. Aztán kiderült, hogy ott van a pocakjában a 10–12 hetes embrió. De olyan betegem is
volt, nem is régen, aki túl volt öt vetélésen. A negyedik után pszichésen már nehezen lehetett támogatni,
kezdte elveszíteni a türelmét, de a hatodik terhessége már sikerült.

– A praxisom során azt tapasztalom, hogy az anyukák
sok esetben túlságosan is koncentrálnak arra, hogy mindenáron gyerekük legyen, ez pedig rontja a teherbe esés
esélyét – kezdte a beszélgetést dr. Pap Károly. – Mára a
meddõség kezelése sokat változott. Míg az elmúlt 30 évben a kezelésen, a gyógyításon volt a hangsúly, napjaink-
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TANÁCSOK A NÕGYÓGYÁSZTÓL
– Aki extrém fokban diétázik és hiányosabban táplálkozik, nehezebben tud teherbe esni. Ha valaki túlzottan elhízott, az gátolja a peteérést. Aki nem eszik
állati fehérjét, vashiányos lesz és nála ötször nagyobb
az esély arra, hogy elmegy a terhessége. Fontos, hogy
sokat mozogjunk és érdemes azt is szem elõtt tartani,
hogy ne akarjunk késõn családot alapítani, ugyanis
erre a legideálisabb idõszak 20 és 30 éves kor között
van. 40 éves kor környékén már annyira megfogyatkozik a petesejtek száma, hogy gondot jelenthet az,
hogy a teherbeesés létrejöjjön.

KLIMAX HELYETT IKERTERHESSÉG
– Volt olyan páciensem, aki éveken keresztül járt
meddõségi központba, de nem tudott teherbe esni,
ezért a párjával úgy döntöttek, hogy örökbe fogadnak egy gyereket. Így is történt, majd eltelt másfélkét év és a hölgy azzal a problémával keresett fel
engem, hogy elmaradt a menzesze és biztosan nemsokára klimaxolni fog. Kiderült azonban, hogy koránt
sem errõl van szó. Ikerterhességet várt és azóta már
három gyermek boldog anyukája – idézte fel dr. Pap
Károly fõorvos.

(Fotó: illusztráció/Trifonov Éva)

FEJBEN IS ELDÕL

lést. Azt, hogy meddõség, nagyon nehéz kimondani. Régebben úgy fogalmaztunk, hogy akkor beszélhetünk róla,
ha 2 év aktív védekezés nélküli nemi élet kapcsán sem
jön létre terhesség. Ma már óvatosabbak vagyunk. Azt
mondjuk, ha eltelik egy év, és nem fogan meg terhesség,
érdemes nem invazív, vagyis nem mûtéttel járó beavatkozó vizsgálatokat elvégezni. Szerencsére, a praxisomban
azt tapasztalom, a nõk fele idõben rákészül a terhességre
és nem akkor kezdi el kivizsgáltatni magát, amikor már
rövid idõn belül teherbe szeretne esni.

– A gyermekvállalást érdemes megtervezni, több hónappal elõtte készülni rá, vagyis elmenni egy nõgyógyászhoz, hogy idõben kiderüljön, minden rendben vane – tanácsolja a fõorvos.
– Azt tapasztaljuk, hogy az elsõ hónapban a teherbeesési
arány 20 százalék. Ezt követõen persze ez a szám az idõ
elõrehaladtával folyamatosan nõ, hiszen a vizsgálatoknak
köszönhetõen hamar be tudjuk állítani a megfelelõ keze-

Dr. Pap Károly azt mondja, sajnos a házaspárok gyakran mielõtt problémájukkal orvoshoz fordulnának, inkább
az internetrõl, családi, baráti körbõl szereznek információkat és így akár 100 000 forintot meghaladó csodamódszerekhez is folyamodnak, bízva abban, hogy így sikerül
majd a teherbeesés, pedig ezek eredményessége megkérdõjelezhetõ.
– Egy korrekt nõgyógyász akkor mondhatja egy nõnek,
hogy nem lehet gyereke, ha ki van véve a méhe, vagy
nincs petefészke, de igazából abban az esetben sem, hiszen az orvostudomány fejlõdésével ma már sok mindent
meg lehet csinálni. Éppen ezért lemondani egy nõnek arról, hogy gyereke lesz, nem javaslom, hiszen azt soha nem
fogja megbocsátani magának. Mindent meg kell próbálni,
amire lehetõség van. Nyíregyházán is létezik meddõségi
rendelés. 10 éve mûködik, nagy forgalmú, és szerencsére
jók az eredményeink is.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETMÉNY
Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosításához
(véleményezési szakasz)
Ezúton tájékoztatom az érintett partnereket és a lakosságot – Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján –, hogy a város 117/
2005. (V. 4.) sz. közgyûlési határozattal megállapított településszerkezeti tervének,
valamint a 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítási javaslatát 5 területre vonatkozóan
tárgyalásos eljárás keretein belül a FÕÉP/126/2017. ügyiratszámon elkészítette.
Az önkormányzat – a teljes körû nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklõdõket.
Helyszín: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Krúdy-terem
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Idõpont: 2017. március 7. (kedd) 16.00
Elõadó: Veres István városi fõépítész
A véleményezés módja: írásban a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott partnerek és a lakosság a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ honlapról letölthetõ, illetve a Fõépítészeti Osztályon átvehetõ partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Osztály (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
címére vagy a foepitesziosztaly@nyiregyhaza.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni, valamint szóban a lakossági fórumon is lehetõség van az észrevételek, javaslatok megtételére.
A vélemények beérkezési határideje: 2017. március 15.
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.
Együttmûködésüket elõre is köszönöm.
Nyíregyháza, 2017. 02. 24.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
március 10. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543) ügyfélfogadási idõben.
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INTERJÚ

CSÚCSSZUPER FEJLESZTÉSEK, VALÓS MEGOLDÁSOKKAL
Mi az a jeltolmács kesztyû? Hogyan tud egy magatehetetlen ember az izmai megfeszítésével mûködésbe hozni bizonyos eszközöket és miként lehet kutatórobot használatával több ezer köbméter vizet is megspórolni?
Ilyen és ehhez hasonló fejlesztésen neves kutatólaborokban és több egyetemet is megjárt professzorok szoktak dolgozni, na meg Nyíregyházán a „Bánkirobot” elnevezésû
szakmai és szellemi mûhely diákjai, akik termékeikkel díjak tucatjait nyerték már el. Zsigó Zsolttól, a Bánki Donát
Mûszaki Középiskola és Kollégium matematika, fizika és
informatika szakos tanárától, egyben a láthatatlan szakkör
vezetõjétõl tudom meg, hogy a fiatalokkal mindig valós
problémákra keresnek valós megoldásokat. A tervezés idõszakában leginkább a közösségi médián keresztül cserélik
ki az információkat, majd mindig kitûznek egy konkrét célt,
pontosabban egy termék létrehozását, amelyekkel aztán
beneveznek innovációs versenyekre is.

JELTOLMÁCS KESZTYÛ ÉS KUTATÓROBOT
– Jelenleg három nagy projekt fut a Bánkirobot elnevezésû láthatatlan szakkörünkben. Dolgozunk jeltolmács
kesztyûk kifejlesztésén, amelyek közül az egyik már mûködik is. Ennek lényege, hogy ha egy siket ember elmegy
például egy autószerelõhöz és el akarja mondani, mi a
probléma a kocsijával, akkor felhúzza a jeltolmács kesztyût, aminek segítségével a mozdulataiból hangok lesznek, így a jelnyelvet nem beszélõ másik fél is meg tudja
majd érteni, mit szeretne. A fejlesztés egyébként a tudományos diákköri konferencia regionális fordulóján nyert
és bejutott az országos döntõbe. A másik projektünk egy
úgynevezett robot kéz köré épül fel. Tudni kell, hogy az
izmok, miközben megfeszülnek, elektromos jelet bocsátanak ki. Ezt a jelet lehet érzékelni és ezzel vezérelni bizonyos dolgokat. Meg is született már egy nagyon kezdetleges, de izommunka által vezérelt robot kezünk, amivel
egy magatehetetlen ember bizonyos eszközöket mûködésbe tud hozni úgy, hogy adott izmait megfeszíti. A harmadik fejlesztésünk pedig egy víz alatti kutatórobot, ami
távirányítható. Ez segít majd abban, hogy több ezer köbméter vizet is megspóroljunk az üzemi munka során – magyarázta Zsigó Zsolt tanár úr, aki már több mint 20 éve
vezeti a szakkört. Mint emlékeztetett, az elsõ projektjük-

lényegét korábban Csíkszentmihályi Mihály pszichológus
fogalmazta meg, aki szerint a flow-élmény az elme mûködésének egy olyan állapota, melynek során az ember
teljesen elmerül abban, amit éppen csinál, energiával töltõdik fel, teljesen átadja magát a folyamatnak, és örömét
leli benne.
– A sikereink tulajdonképpen mindig közösek. Tavaly,
mikor a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében a
csupa elit gimnáziumok között ott állt még egy szakképzõ
iskola, a Bánki is, akkor az azért valamit jelentett.

OKOS VÁROS

Tavaly a bánkisok az okos tûzoltókabáttal Rómában
mutatkoztak be
kel 1993-ban díjat is nyertek. Akkor arra kereste a választ az egyik diákja, hogy a jégesõ által okozott károkat
hogyan lehetne megelõzni.

Zsigó Zsolt nemcsak a diákokat segíti, de õ maga is részt
vesz önálló fejlesztésekben. A közeljövõben például Debrecenben, Magyarország képviseletében õ is ott lesz a kiállítók között azzal az egyszerû mérõeszközzel, amivel a
levegõben lévõ radonszintet lehet mérni, de foglalkozik

ÚT A SZILÍCIUMVÖLGYIG
– Ahhoz, hogy valaki létre tudjon hozni valamit,
számítania kell arra, hogy kudarcok is keresztezhetik
az útját, hiszen sokszor keveredünk tévútra. Számtalan sutba dobott projektünk van, mert például amit
kitaláltunk, közben már megoldották, vagy okavesztett
lett. Azonban mindig a céltól a hozzá vezetõ út a legfontosabb, ami alatt sokat fejlõdhetünk. Került már ki
a Bánkirobotból vezetõ tervezõ, aki Amerikában, a
Szilíciumvölgyben dolgozik, vagy éppen cégtulajdonosok és cégvezetõk is. Többükkel mai napig tartom a
kapcsolatot és sokat segítenek nekünk a fejlesztésekben. Például a másik jeltolmács kesztyûnk anyagi részét az egyik volt diákunk biztosítja.

ÖRÖMÉT LELI BENNE
Egyeztet a diákokkal reggel, vagy éppen este. Óra elõtt,
óra után. Szünetben személyesen, vagy a Facebookon
keresztül. Ez pedig mind rengeteg idõt vesz el a szabadidejébõl. De akkor miért csinálja? – fordulok felé kérdésemmel. A válasz pedig egyetlen szó: „FLOW”. Ennek

Zsigó Zsolt
digitális pedagógiával is. Arra keresi a választ, hogy az
infokommunikációs technológiát hogyan lehet használni
az oktatásban. Azt mondja, mindig van legalább 50 dolog
a fejében azzal kapcsolatban, hogy mit hogyan lehetne
újítani. Hogy mi lesz a jövõ nagy fejlesztése? Bár még
csak címszavakban, de az kiderült, hogy az okos város
kapcsán formálódóban van egy nagyobb volumenû projektjük. Minden bizonnyal hamarosan hallhatunk majd róla
részletesebben is, ha máshonnan nem is, akkor egy újabb
innovációs nagydíj kapcsán.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

SZUPERKONCERT NYÍREGYHÁZÁN
AZ LGT SZTÁRJAIVAL
A Zenevonat elnevezésû szuperkoncert harmadik éve járja
az országot és a határon túli nagyvárosokat. Március 24-én
végre Nyíregyházára is begördül a képzeletbeli lokomotív.
Az LGT legnagyobb slágereibõl felépülõ mûsorban 12 zenész vesz részt. A csapat gerincét az Abrakazabra zenekar
képviseli, akik hazánk legjobb session csapatának számítanak. Olyan sztárok zenekari kíséretében jeleskednek, mint
Charlie, Demjén Ferenc, Keresztes Ildikó, Kovács Kati, Vastag Csaba... Karácsony és Solti a legendás LGT-t képviselik,
míg Heincz Gábor „Biga” és Veres Mónika „Nika” a fiatal
generáció pörgését viszi színpadra. Egyszóval igazi örömünnep várható több mint két órán keresztül a Váci Mihály Kulturális Központ színháztermében, ahol felcsendül a „Nem
adom fel”, az „Álomarcú lány”, a „Miénk ez a cirkusz” vagy
a „Mindenki”. Legyen hát itt mindenki, aki szereti a magyar
rockzene egyik legnagyobb hatású csapatának muzsikáját.

NYÍREGYHÁZI KODÁLY-ÜNNEP
Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50.
évfordulója alkalmából hallhat emlékkoncertet március 11-én 17 órától a budapesti Vigadó közönsége,
majd Nyíregyházán, a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében emlékeznek a kettõs évfordulóra március 12-én 18 órától.
A koncerten Kodály kórusmûvei mellett elhangzik
a Psalmus Hungaricus! Közremûködik a Zuglói Filharmónia (mûvészeti vezetõ: Záborszky Kálmán), a
Cantemus Fiúkórus, a Cantemus Gyermekkórus, a Pro
Musica Leánykar, a Cantemus Vegyeskar és Nyári
Zoltán (tenor). Vezényel Szabó Dénes és Szabó Soma.
A hangverseny védnöke, illetve Nyíregyháza vendége a zeneszerzõ özvegye, Kodály Zoltánné Péczely
Sarolta. A koncerten a 70 éves Szabó Dénes Kossuthdíjas karnagyot, a Nemzet Mûvészét is köszöntik!
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ZSOLT MEGÕRZÖTT SZÍNHÁZI PILLANATAI
Karádi Zsoltot már gyermekként ezernyi hivatás vonzotta. Fotóriporter, színész, dramaturg, színházi rendezõ,
filmoperatõr, költõ, mûfordító, drámaíró, tanár, irodalomtörténész, kritikus, férj, apuka... szeretett volna lenni, s
aztán felnõve, mint fogalmazta, „mindbõl lett egy kicsi”.
A városszerte ismert és elismert fõiskolai tanár évtizedek óta egyebek mellett színházi kritikákat ír különbözõ
helyi és országos médiumokban, ugyanakkor egyre gyakrabban jelennek meg az elõadásokról készült fotói is újságokban, tárlatokon és kötetekben. Jóllehet a színházat a
„pillanat mûvészetének” tartják, a fényképek készítésének
célja maradandóvá tenni, megörökíteni a tünékenyt, az elillanót. Ami az exponálást követõen múlttá válik, azt szeretné õ is megragadni, a jövõ idõben felidézhetõvé tenni.

GYERMEKSZÍNÉSZ VOLT
– A miskolci színház gyermekszínészeként kerültem közel a teátrumok világához 1968 táján – nyilatkozta lapunknak. – Középiskolásként, majd egyetemi éveim alatt is foglalkoztam színjátszással amatõr társulatokban, késõbb diákelõadásokat is rendeztem. Az 1980-as évek derekán
Merkovszky Pál kért fel színházi kritikák írására a Szabolcs-Szatmári Szemle számára. Azóta a Móricz Zsigmond
Színház szinte valamennyi elõadásáról jelentek meg cikkeim különbözõ orgánumokban. A színházi fotózással
intenzívebben 2006 óta foglalkozom. A „kiemelt” produkciókat igyekszem többször megnézni. „Fotósként” elsõsorban a darab képi elemei ragadnak meg. Amikor „kritikusként” nézem a mûvet, akkor is figyelek a látványvilágra, de elsõsorban a szövegre fókuszálok. Úgy érzem, életemben a kétféle nézõpont szerencsésen kiegészíti egymást.
Mint elmondta, a digitális technika sajátossága, hogy a
nyersanyag „végtelen mennyiségben” áll rendelkezésre.

Karádi Zsolt és lánya, Nóra egy kiállításmegnyitón
Elõadásonként több mint ezer felvételt készít. Leánya, Nóra
2010-tõl szintén ennek a szenvedélynek hódol, így a „családi” albumba alkalmanként akár háromezer fotó is bekerülhet. Csak a legjobbakat õrzik meg, s idõnként egy-egy
kiállításon vagy kötetben teszik közzé õket. A VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódóan volt például több tárlatuk a színház, a könyvtár, illetve a fõiskola kiállítótermében. Legutóbb a Nyíregyházi Városi Galériában mutatták meg alkotásaikat a Móricz Zsigmond Színház önálló társulata
fennállásának 35. évfordulója alkalmából. Bár a színmûvészet közös szerelem, de külön úton közelítenek hozzá.

FOTÓKON ÉS A SZÍVÉBEN ÕRZI
– Elõfordul, hogy a színházi bemutató nem elég jó, de a
kép remekül sikerül, ugyanakkor az ellentettje is megtörténik! Ritka, hogy egyszerre „jön össze” a két komponens.
A Túl zajos magány megrendítõ elõadás volt, s talán ott

sikerült néhány olyan felvételt készítenünk, amelyik tömörítette a katartikus élményt. Szívesen alkalmazom az
infravörös technikát, amit Magyarországon kevesen használnak. Ez olyan világot kölcsönöz a képeknek, amelyik
megkapó, furcsa, meseszerû, szokatlan. A színházi felvételek esetében Nórával együtt a színészi játék, a mimika
aprólékos megmutatására törekszünk.
Hány remek premiert „örökíthetett meg” Karádi Zsolt
ilyen vagy amolyan minõségében az eltelt évek alatt!
Melyek voltak a legemlékezetesebbek? Minden idõk talán legmeghatározóbb elõadásai számára a Segítsd a királyt!, A vágy villamosa, a Nero, szerelmem, az Anconai
szerelmesek, a My Fair Lady, a Szibériai csárdás, a Túl
zajos magány... Ezek életre szóló élményt jelentettek neki.
Ha a fényképeken nem is mindet örökíthette meg, a lelkében kitörölhetetlenül megmaradnak.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

IFJÚ ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA A VMKK-BAN
Tavaly márciustól idén márciusig tartó alkotói idõszak munkáival jelentkezhettek a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium Képzõmûvészeti Tagozatának diákjai arra a pályázatra, melynek végállomása egy kiállítás, illetve a legjobbnak ítélt alkotók jutalmazása.
Az idei zsûri tagja volt DLA Szabó Attila Sándor, a
Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézete képviseletében, DLA Huszthy Edit, a Debreceni Egyetem
Építészmérnöki Tanszékérõl, illetve a zsûri elnöke prof.
dr. Bachmann Bálint egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Mûszaki és Informatikai Karának dékánja. Az õ kiváltsága átadni a március 3-án, a Váci
Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában 13 órakor nyíló kiállításon, a zsûri által legtehetségesebbnek ítélt ifjú mûvészjelöltnek az „Universitas gyûrût”,
melynek ezüstjébe vésett latin mondás: a „Per aspera
ad astra” (Rögös út a csillagokig) utal a mûvészpálya
ragyogó, ám korántsem akadálytalan útjára. A március 20-áig látható bemutató mellett a nyitónapon az
integrált mûvészeti képzésrõl tart elõadást Bachmann
Bálint, az iskola hangversenytermében.
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SPORT

FEBRUÁR
SZOMBAT

FEBRUÁR

25

VASÁRNAP

26

ÉREMESÕ

VB SZINT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Úszószövetség által megrendezett Szabolcs Tour V. évad 3. fordulója zajlott a
hétvégén Sóstón. Tizenegy egyesület,
mintegy kétszáz versenyzõje, több mint
hatszázszor állt rajtkõre. A Sportcentrum
sérülések és betegségek miatt ugyan nem
tudott 100 százalékos csapattal kiállni, de
még így is az élen végeztek az egyesületek közötti pontversenyben. Az úszóik 29
arany-, 21 ezüst- és 17 bronzérmet termeltek. Kiemelkedett a mezõnybõl
Barkóczi Roland, aki egymaga négy
aranyérmet gyûjtött, de remekül szerepelt Ónodi Gyula, Trizner Olivér és Cserfalvi Olaf is.

Eredményesen szerepeltek a Nyíregyházi Sportcentrum atlétái az Ifjúsági és
Junior Fedettpályás Országos Bajnokságon. Két elsõ, három második és több
döntõs helyezést értek el. Bajnoki címet
nyert Leveleki Bence hármasugrásban
14,90 m-rel, és ezzel teljesítette az Ifjúsági Világbajnokságra a nevezési szintet. Országos csúccsal gyõzött a Leveleki
Bence, Béni Gergõ Roland, Kovács Máté,
Téglási Ákos összeállítású 4x200 m-es ifjúsági váltó. Második helyezést ért el
Balogh Csenge és Buzga Zoltán hármasugrásban és Téglási Ákos 60 m-en. A versenyzõk edzõi: Bakosiné Szenczi Erika,
Bakosi Béla, Széles Imre és Szalka Géza.

HISZEK BENNED!

Profi sportolók is segítették a diákokat
24 órás sportágválasztót tartottak Nyíregyházán, két részletben. Elõbb a középiskolások ismerkedhettek meg a különbözõ sportágakkal, majd az általános iskolások vették birtokba a Continental Arénát.

ORSZÁGOS REKORDOK
A hétvégén rendezték a rövidpályás Országos Szenior Úszóbajnokságot Százhalombattán a Kiss László Sportuszodában.
A nyíregyházi úszókat ezúttal is a
Nyírsenior 97 SE versenyzõi képviselték,
kisebb sérülések, betegségek miatt ezúttal mindössze csak öten. A maroknyi csa-

pat tagjai kitettek magukért, hiszen négy
arany- és egy bronzérmet szereztek Magyarország legjobbjai között. A négy elsõ
hely mellett két országos csúcs is született
dr. Szokol Dianna révén, aki korosztályában több mint 10 másodpercet javított a
rekordon!

EMLÉKEZÉS LISTVÁN LAJOSRA
Az alábbi nekrológot Csabai Lászlóné, volt polgármester asszony juttatta
el szerkesztõségünkhöz.
Elment Listván Lajos, Nyíregyháza
sportjáért sokat és eredményesen dolgozó sportvezetõ. Listván Lajos fiatal testnevelõ tanárként kezdett a gyerekek atlétikai felkészítésével foglalkozni. Diákjai sikeresen szerepeltek a megyei országos versenyeken.
Késõbb a Városi Sportiroda dolgozója, vezetõje lett, de eközben is folytatta
atlétikai edzõi munkáját. Sportvezetõként elõsegítõje, részese volt mindannak
a sikernek, ami a 70-80-as években Nyíregyháza sportéletét jellemezte. NB I fut-

SPORTPROGRAM
Március 5., vasárnap 11.30 Continental
Aréna, Kölcsey DSE–Füzesabony kézilabda-mérkõzés
Március 5., vasárnap 14.30 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Mosonmagyaróvár labdarúgó-mérkõzés
Március 5., vasárnap 18.00 Continental
Aréna, Nyíregyházi KC–Nyírbátor kézilabda-mérkõzés

ball férfi, kézi- és röplabdacsapatok, olimpikonok, atlétikában, úszásban, ökölvívásban, súlyemelésben, számos nemzetközi szintû sportoló. Országos és nemzetközi sportrendezvények Nyíregyházán. Mindezek mellett neve és tevékenysége a jelenlegi Continental Aréna, korábbi nevén BUSZACSA építésének elõkészítésével és mûködésének elindításával kapcsolódott össze. Õ volt az intézmény elsõ igazgatója. Rövid idõn belül
jó csapatot sikerült összekovácsolni és
jó kapcsolatot épített ki a sportszövetségekkel.
Március 2-án búcsúztunk Listván Lajostól. Köszönjük a város sportjáért végzett több évtizedes tevékenységét.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 5., vasárnap 18.30 Nyíregyháza Spartacus–Mosonmagyaróvár
labdarúgó-mérkõzés közvetítése
Március 6., hétfõ 20.30 Nyíregyházi
KC–Nyírbátor kézilabda-mérkõzés
közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Sorversennyel indult a Hiszek Benned
Program Nyíregyházán. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által támogatott rendezvény két napon keresztül tartott a
Continental Arénában. A csapatokat egyegy ismert sportoló is segítette. A friss világkupagyõztes Veres Amarilla a kerekesszékes vívást is népszerûsítette.
– Örömmel megyek minden eseményre, melyre felkérnek. Ez a parasportolóknak
és a sportágaknak is szól, melyek egyre
nagyobb elismerést kapnak, ami nagyon
boldoggá tesz – mondta Veres Amarilla
kerekesszékes vívó.
A rendezvény célja a sport tömegesítése
és a tehetségek kiválasztása. Több sportágat is kipróbálhattak a diákok, így lehetett
vívni, kosarazni, röplabdázni vagy éppen
cselgáncsozni is, de tesztelhetõ volt a csörgõlabda és a tájfutás is. A diákok körében
nagyon népszerûnek számított a sportlövészet, és bár hosszú sor kígyózott a szekcióterem elõtt, volt aki több alkalommal is
vállalta a várakozást, csak hogy ismét lõhessen. A 2x12 órás rendezvényen több
mint 2000 diák vett részt.
– Az Arénában 15 sportágat próbálhattak ki a fiatalok és ingyenesen korcsolyázhattak a jégpályán. Ami egyedi, hogy behoztuk azokat a fogyatékos sportokat is,

melyek nagy múlttal rendelkeznek Nyíregyházán – mondta Hornyák Enikõ, az önkormányzat sportreferense.
A város kiemelten támogatja az utánpótlás- és szabadidõsportot. Egy-egy ilyen rendezvény jó alkalom arra, hogy a fiatalokhoz közelebb vigyék a mozgást. A Diákparlament ülésén is szóba került a sport.

A sorverseny során játékos feladatok
vártak a fiatalokra
– Nagyon jó lehetõségeink vannak mind
fedett pályán, mind a szabadban, hogy
sportoljanak a diákok, mostantól rajtuk a
sor. Most is azért hívtunk meg ismert sportolókat, hogy a példaképek bevonásával is
vonzóbbá tegyük számukra a mozgást –
mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.
A Hiszek Benned program reggel nyolctól este nyolcig nyújtott lehetõséget a fiataloknak a sportolásra, és akkora sikere volt,
hogy szeretnék a jövõben megismételni.

EZ A MECCS DUPLÁN SZÁMÍT
A Vasas ellen lép pályára a bajnokság
következõ fordulójában a Fatum Nyíregyháza. A nõi röplabdások a második, a fõvárosiak a harmadik helyen állnak, és az
alapszakasz végeredménye szempontjából
koránt sem mindegy, ki végez elõrébb. A
tét tehát nagy, tudják ezt a nyíregyházi
játékosok is.
– A Budaörs elleni találkozón elég fáradtan mozogtunk, mert a múlt héten nagyon
sokat edzettünk. Ezért is örültem annak,
hogy ennek ellenére magabiztosan játszottunk és nyertünk, ami a Vasas elleni rangadó elõtt fontos volt. Bízunk abban, hogy a
budapestiek ellen már Josefina Fernandez
is visszatérhet, aki fontos láncszem az együttesnél. Az elmúlt hetekben Nelmaira Valdez
is bombaformában volt. Tíz éve játszunk már
együtt, ezért minden gondolatát ismerjük a
másiknak, ami sokat számít, de bárki is lép

Genesis Francesco jól mozgatja a Fatum
Nyíregyházát
pályára szombaton, maximumot kell nyújtanunk, és egységesnek kell maradnunk,
mert csak úgy verhetjük meg a Vasast –
mondta Genesis Francesco, a Fatum Nyíregyháza venezuelai feladója.
2017. MÁRCIUS 3.

PROGRAMOK

MAGBÖRZE A MÚZEUMFALUBAN

PROGRAMOK
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: Matti
Armas Korpela finn festõmûvész kiállítása (megtekinthetõ:
március 24-éig). Március 3-án 16.00: Nõi írók – író nõk. Nõnapi zenés irodalmi délután. 7-én 10.00: Ringató – vedd ölbe,
ringasd, énekelj! 9–17-éig: Szabolcs vármegye 1848/49-ben.
Emlékezés a forradalom és szabadságharc eseményeire. Dokumentumkiállítás. 10-én 10.00: Kerekítõ.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: március 4-én 9.30–
12.30: Térhatású tavaszi virág készítése. 7-én 14.00–16.00:
Szív alakú virág készítése. 8-án 10.00: Babaangol. 9-én 14.00–
16.00: Pillangó készítése.
KI MIT GYÛJT? – Nemzetközi találkozó március 5-én a
Váci Mihály Kulturális Központban.
LÁZADÓ FALVAK. A Magyar Nemzeti Levéltár SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Levéltára vár minden érdeklõdõt a
Beszélgetések a 20. századról rendezvénysorozat keretében
március 6-án 14.00 órakor Farkas Gyöngyi: Lázadó falvak
(Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyarországon,
1951-1961) címû könyvének bemutatójára. A szerzõvel Galambos Sándor fõlevéltáros beszélget. Helyszín: a levéltár kutatóterme (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.).

Kõ kövön maradt címmel jelent meg H. Németh
Katalin legújabb kötete. A beszélgetõ-könyv szereplõi monoki emberek. A mészkõbõl építkezõ Monok
az a borsodi falu, ahová a nyíregyházi grafikusmûvész, festõmûvész férjével, Horváth Jánossal vonult
el alkotói magányba, és ahol 12 esztendeig mûvésztelepet mûködtettek. Az interjúkötet a szerzõ szándéka szerint átmenteni igyekszik, tatárdúlást és háborúkat túlélt falu múltját a mai világba. A szociográfiai mélységû könyv bemutatója március 9-én
16.30-kor kezdõdik a Móricz Zsigmond könyvtár
kamaratermében.
SELYEM- ÉS TEXTILFESTÕ MUNKÁK. A Korzó Kézmûves
galériában március 14-éig Hengsperger Cecília selyem- és
textilfestõ kiállított munkái tekinthetõk meg. 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.
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Nyírszõlõsi: március 7én 13.00: Játszóház – tavaszköszöntõ népi játékok. 9-én
11.00: Tavaszváró foglalkozás – tavaszi versek felolvasása.
Orosi: március 8-án 10.00: Nõnap a könyvtárban. Kézmûves foglalkozás.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 4., szombat 19.00 Castel Felice, Bemutató
bérlet, Nagyszínpad
Március 6., hétfõ 19.00 Castel Felice, Hevesi bérlet,
Nagyszínpad
Március 8., szerda 19.00 Ájlávjú... de jó vagy, légy
más!, Kölcsey „C” bérlet, Krúdy Kamara
Március 9., csütörtök 19.00 Függöny fel!, Szigligeti
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávjú... de jó vagy, légy más!, Kölcsey „D”
bérlet, Krúdy Kamara
Március 10., péntek 14.00 Függöny fel!, Váci bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Függöny fel!, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. sz. vk.
önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. március 6.,
17.00 óra.
Helyszín: Rákóczi u. 23.
Mussó László (12. sz. vk.
önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u.,
Damjanich u., Huszár sor, Toldi u.,
Móricz Zs. u., Lehel u. egyes
részei). 78. sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u. páratlan oldala és a Keleti
Márton u., Orosi út, Kállói út által határolt terület.)
Idõpont: 2017. március 6., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2017. március 6., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.
A KULISSZÁK MÖGÖTT. Bodnár István A kulisszák mögött címû könyvének bemutatójára várják az érdeklõdõket
Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond könyvtárban március 7én 16.30-tól. A kötetet dr. Minya Károly fõiskolai tanár mutatja be. Közremûködnek a Mandala Dalszínház színészei.

ÚJ IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS
A MÚZEUMBAN
Új idõszaki kiállítással mutatkozik be Csizmadia
Zoltán a Jósa András Múzeumban március 10-én 11
órakor nyíló tárlatán. Festményeivel, kerámia tábláival, grafikáival rendszeresen megjelenik itthon és külföldön rendezett kiállításokon.
A legjobb alföldi hagyományokat sajátos egyéni stílusával ötvözve hozza létre plein art tájképeit. Festményeinek témái a magyar vidéki élethez, a magyar
történelemhez kapcsolódnak. Krónikásként veti vászonra 1956 eseményeit, és a forradalom utáni megtorlás szörnyûségeit. Mûvei számos magán- és közgyûjteményben megtalálhatók.
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.
VESE VILÁGNAP március 9-én 11.00 órától. A rendezvényen szakorvosi elõadások hallgathatók, vércukor- és vérnyo-

RAJZPÁLYÁZAT
Kedves Gyerekek! Kormos István író halálának 40.
évfordulójára emlékezve Piszén pisze kölyökmackó
címmel megyei rajzpályázatot hirdet a Móricz Zsigmond könyvtár Gyermekkönyvtára alsó tagozatos általános iskolás gyerekeknek 1-2. és 3-4. osztályos kategóriában. Szeretnék, ha illusztrációt készítenétek
Kormos István bármelyik, általatok kedvelt verséhez,
meséjéhez. Beérkezési határidõ: április 12. Cím: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. További információ: www.mzsk.hu.

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.
másmérésre, illetve diétás ételek kóstolására van lehetõség.
Szórólapokkal, tájékoztató anyagokkal segítik az érdeklõdõket. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont „B” épület, 2 Step
Tánciskola terme.
KIÁLLÍTÁS. Lengyel testvérvárosunk, Rzeszów két kortárs
képzõmûvésze három kiállítása nyílt 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.

ARANY-EST A KÖNYVTÁRBAN
A Móricz Zsigmond könyvtár a 2017. március 6-án
17 órakor kezdõdõ rendezvényével csatlakozik az
Arany János-emlékévhez.
„Hangot adni a szótlanoknak” – Áfra János, Horváth Imre Olivér és Juhász Tibor beszélgetéssel egybekötött zenés felolvasóestje. Köszöntõt mond a
könyvtár igazgatója, Tomasovszki Anita.
Az Arany János-emlékévhez a három fiatal költõ
bemutatása mellett csatlakozunk még az Országos
Széchényi Könyvtár felkérésére a „Te aranyok Aranya!” címû Arany János-szavalóverseny egyik területi
döntõjének (Kelet-Magyarország, valamint Kárpátalja
és Észak-Erdély) megszervezésével, melyre októbernovemberben kerül sor. A versenyfelhívás és a szavalóverseny idõpontja hamarosan meghirdetésre kerül,
kérjük, hogy figyeljék honlapunkat.
(Móricz Zsigmond könyvtár)
MACKÓBARLANG címmel kiállítás nyílt a VOKE Vasutas
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Sok-sok mackóval, játékkal és nyereményekkel várják a macikedvelõket. Megtekinthetõ: május 31-éig. Információ: 30/218-1021. Helyszín: Nyíregyháza, Toldi u. 23.

GAZDIKERESÕ
Lucky: Körülbelül 1 éves, keverék szuka, akit Nyírjesen találtak. Egy rövid
idõre megtapasztalhatta a gazdis életet, de most újra a kennel rácsai között
találta magát... Aktív, nagy mozgásigényû, de nagyon jó természetû, kedves,
barátságos kutya. Társaival is jól kijön.
Molli: Körülbelül 8 éves,
ivartalanított, keverék szuka, aki Nyíregyházáról került gondozásunkba, miután a gazdiknak költözniük kellett, ahova nem mehetett velük, a régi helyén
pedig nem maradhatott. Nagyon kedves, játékos. Pórázon szépen sétál, fajtársaival jól kijön, az emberekért pedig
rajong.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

ARANY JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK
200. ÉVFORDULÓJÁRA
A Nagyszalontán 1817. március 2-án született költõ nevét ma
városunkban utca és oktatási intézmény õrzi.
Az utca létrejötte az Éralja lecsapolásához és az új vasúti felvételi épület megépítéséhez köthetõ az 1900-as évek elején. A
vasútállomás épületének helyét
éppen a költõrõl elnevezett új
utca megnyitásához kapcsolták,
hiszen a tervek szerint azt annak
tengelyében kellett megépíteni.
A 9. sz. Általános Iskola 1976ban nyitotta ki kapuit. Ahogy még
épült a helyéül szolgáló új lakónegyed, a Jósaváros, úgy épült még az iskola is, hiszen
a tornateremmel, uszodával, konyhával és ebédlõvel rendelkezõ intézményt 1978. augusztus 20-án avatták fel.
1989-ben négyosztályos, majd 1991-tõl nyolcosztályos
gimnáziumi képzést is hirdettek a 2016-ban alapításának 40. évfordulóját ünneplõ oktatási intézményben.
Arany Jánost 1990-ben választották névadóul. A költõ
bronzdombormûves emléktábláját, Györfi Sándor szobrászmûvész alkotását 1990. október 19-én leplezték le
(képünkön). Ugyanekkor egy tehetséggondozó alapítványt is létesítettek a költõ nevével.
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Száz évvel ezelõtt, 1917-ben is
megemlékeztek a költõ születésérõl városunkban. Az Evangélikus Fõgimnázium tornacsarnokában tartott ünneplést az Ifjúsági
Bessenyei Kör rendezte. Dr.
Vietórisz József igazgató megnyitóbeszédét a Nyírvidék elsõ oldalon közölte. A költészettel maga
is foglalkozó Vietórisz ebben a
háborús idõszakban a versekre
irányította a figyelmet, hiszen „a
szépet megvalósító és megörökítõ valamennyi mûvészet között a
költészet a legtisztább és legértékesebb, mert nemcsak pillanatnyi
gyönyörködtetést nyújt, hanem az idõk végéig érezteti
megnemesítõ és megtermékenyítõ hatását.” Ilyenek
Arany János versei is. „Gyermekkorunkban az õ daliás
alakjai ragadták meg a legnagyobb erõvel képzeletünket, öregségünkben az õ humorát tudjuk a legjobban
megérteni és méltányolni”. Az ünnepelt költõ verseinek
megidézésével emlékeztek még a Polgári Fiú- és a Leányiskolában is.
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