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AKTUÁLIS

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS.
Ingyenes étkeztetésben vagy kedvezményes étkeztetésben
részesülhetnek a
rászoruló gyermekek.
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OLVASÓI LEVÉL

HA NAGYON KELL...
A nyilvános mosdók a
kirándulóhelyek látogatottságának, a lakosság
igényeinek megfelelõen
üzemelnek.
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HOLNAP TALI!

AMERIKÁBA CSÁBÍTJÁK

A LUJZA UTCA „FELEJTÕS” KEDDTÕL PÁR HÉTIG
A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” címû projekt részeként 2017.
április 3-án megkezdõdnek a Lujza utcai csapadékcsatorna építésének elõkészítõi
munkái. A csatornaépítéssel kapcsolatos munkálatok alatt egyirányúsítják a Lujza
utcát, amelyre csak a Kállói útról lesz lehetõség behajtani. A Lujza utcán ezáltal 30
kilométeres sebességkorlátozás és elõzési tilalom mellett egy sávban lesz biztosított
a gépjármûvek folyamatos haladása. A forgalomkorlátozás 2017. április 4-én reggel
8 órától lép életbe. A beruházás a Lujza utcai szakaszon várhatóan egy hónapig tart,
majd ezt követõen további munkálatok kezdõdnek az Alma és Vércse utcákon is.
Az építkezés során a forgalmi változásokról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot
és az érintett ingatlanok tulajdonosait. Kérik, hogy aki teheti, kerülje el a Lujza utcát
az építés idõtartama alatt. Köszönik a gépjármûvezetõk türelmét és megértését.

XXIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM
2017. MÁRCIUS 31.

ELVARÁZSOLT DALLAMOK

Nyíregyházára érkezett az országban harmadikként a Hangszert a kézbe!
elnevezésû nagyszabású, interaktív zeneoktatási roadshow. A program óriási hangszerparkkal, rendhagyó énekórákkal és minikoncertekkel hívja fel
a gyerekek, fiatalok, és persze szüleik és tanáraik figyelmét a zenélésre, a
könnyûzene tanulásának lehetõségeire. A Váci Mihály Kulturális Központban április 1-jéig várják díjtalanul a zenélés iránt érdeklõdõket.

FOKOZATOSAN NÕ AZ ÉPÍTKEZÉSI KEDV
Továbbra is többen kapnak kedvet és lehetõséget ahhoz, hogy építkezésbe kezdjenek. Már 2016-ban megindult, de az év elsõ két hónapjában tovább emelkedett a
házépítések száma Nyíregyházán. A legtöbben egy-, illetve kétlakásos házat választanak maguknak, akik pedig
nem építkeznek, a társasházakban vásárolnak lakást.
Továbbra is érezhetõ a Családi Otthonteremtési Kedvezmény kedvezõ hatása, hiszen egyre több család gondolja
úgy Nyíregyházán is, hogy építkezésbe kezd. Ez igazodik
az ország más városaiban tapasztaltakhoz. Sokan élnek a
vissza nem térítendõ támogatásokkal s a kedvezõ hitellehetõségekkel, az alacsony alapkamattal, a kamattámogatás alapján kedvezõ hitelkonstrukciókkal, és például panellakásukat nagyobb, kényelmesebb családi házra cserélik.

TÖBB SZÁZ ÚJ LAKÁS ÉS HÁZ
Jellemzõ a lakóházépítésekre a beadott kérelmek alapján, hogy egy- (36 db), illetve kétlakásos (4 db) házak

épülnek egyszerû bejelentéssel, de ebben az évben jelentõs számú társasház építésére (4 db 46 lakással) is kiadták már az engedélyt. Nyíregyháza belvárosában (foghíjbeépítéssel) 10–20 lakásos, míg a külsõbb lakóparki
övezetekben 50–60 lakásos társasházak építése kezdõdött meg. Ezek nagy része már a tervezõasztalon 80–90
százalékban elkelt. A korábbi évekhez képest négyszeres a növekedés a tavalyi évben, s a tavalyi negyedéves
adathoz képest is növekedés tapasztalható.

EGYSZERÛBB ÜGYINTÉZÉS
Nem csupán az anyagiak, hanem az egyszerûbbé vált
ügyintézési mód is segít az embereknek döntésük meghozatalában. Éva Péter, az önkormányzat Építésügyi Osztályának vezetõje elmondta, már elfogadta a parlament az
újabb módosítást, mely szerint a 300 négyzetméter feletti,
meglévõ lakóházak bõvítésekor sem kell teljes körû engedélyezési eljárást lefolytatni, hanem ezek is egyszerûbb

bejelentéssel majd építhetõek. A törvényt 2017. március
28-án hirdették ki a Magyar Közlönyben, amely így 2017.
április 27-étõl hatályos.

NEM KELL ENGEDÉLY
Fõleg vonatkozik ez a sorházakra és társasházakra,
ahol még van lehetõség beépítésre. Itt sem kell már
teljes körû engedélyezést lefolytatni, hanem egyszerû
bejelentéssel, a saját lakhatást szolgáló bõvítés építési
naplóval az építési tevékenység a bejelentést követõ
15. napon megkezdhetõ. A 300 négyzetméter feletti
alapterületû, saját használatra épülõ egylakásos lakóházakra sem kell már építési engedélyt kérni. Mindezek mellett a jövõben hatásköri tisztázások is várhatóak, megvalósul például az építésfelügyeleti hatóságok tehermentesítése. Bizonyos feladatok jegyzõi járásközponti építéshatósághoz kerülnek a törvény hatályba lépésével.

NAPRÓL NAPRA
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VIRÁGOK A KORZÓN

TILOS A MEGÁLLÁS

Balkonárvácskák elhelyezésével
kezdõdött el a tavaszi virágosítás Nyíregyházán. A 60 tõ virág a Korzó lámpaoszlopait díszíti. Az idõjárás melegedésével további csaknem 300 virágkaspót és több mint 60 dézsás növényt
helyeznek majd ki.

Újabb forgalmirend-változás lépett
életbe Nyíregyházán, a Csipke utca
elején. Most már 30 méter hosszan az
utca mindkét oldalában tilos a megállás. Az arra közlekedõket kérik, erre
fokozottan ügyeljenek az érintett útszakaszon.
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SZOCIÁLIS MUNKA

ELTÁNCOLT SZÜLETÉSNAP

A szociális munka ünnepe alkalmából szakmai és szabadidõs napot tartottak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. A rendezvényen kerekasztal-beszélgetésekkel, filmvetítéssel
és fõzõversennyel várták az érdeklõdõket.

Az alapítása negyedik évtizedes jubileumát ünneplõ Primavera Balettegyüttes rangos szereplõje Nyíregyháza kulturális életének. A többszörösen kitüntetett balettmester, Feketéné Kun Ildikó tanítványai szombat
este léptek a VMKK színpadára.

MUZSIKÁVAL A BARÁTSÁGÉRT
Lengyel zenészek játszották a világszerte ismert Monti-csárdást a Vikár Sándor
Zeneiskolában. A nyíregyházi önkormányzat és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat itt ünnepelte meg múlt héten pénteken a lengyel-magyar barátság napját. 10
évvel ezelõtt ugyanis a magyar parlament
és a varsói szejm is úgy döntött, március
23-án hivatalosan is megemlékeznek a két
nép kapcsolatáról.
– A magyar és a lengyel történelmi kapcsolatok nagyon-nagyon régre nyúlnak
vissza. Arról pedig nem szabad megfeledkezni, hogy mind Magyarország, mind
Lengyelország területi veszteségeiben,
szuverenitásának az elvesztésében hasonló utat járt be az évszázadok alatt és ez a
két népet – attól függetlenül, hogy szomszédok voltunk 1920-ig – befolyásolta –
mondta el dr. Ulrich Attila alpolgármester.
Az ünnepségre Nyíregyháza testvérvárosából, Rzeszówból érkezett delegáció.
A zenészek mellett a lengyel település
egyik alpolgármestere üdvözölte a lengyelmagyar barátság napját. Henryk Wolicki
arról is beszélt, hogy a két város között egy-

A Lengyel-Magyar Dalárda tagjai a
fellépés elõtt, még a közönség soraiban
re színesebb az együttmûködés és a hivatalos kapcsolatok mellett a személyes barátságok is erõsödnek.

EREDMÉNYT IS HIRDETTEK
A zeneiskolában kihirdették a csütörtöki Lengyel-magyar két jó barát címû megyei csapatvetélkedõ eredményét is, valamint a nyíregyházi Lengyel-Magyar Dalárda is szórakoztatta a közönséget.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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MESTERVACSORA

DÜBÖRGÖTT A ZENEVONAT

Borjúbríz, lazac kéksajtszivaccsal, na
meg céklagolyóba töltött kacsa – nyolcadik alkalommal rendeztek mestervacsorát a megyében. A környék legnevesebb mesterszakácsai és cukrászmesterei ismét azt mutatták meg, milyenek az
iránymutató trendek a gasztronómiában.

Felállva tapsolt a közönség a Zenevonat Szuperkoncerten a Váci Mihály
Kulturális Központban, ahol az LGT és
Katona Klári legjobb dalai csendültek
fel. Közremûködött Karácsony János,
Solti János, valamint többek között
Heincz Gábor Biga is.
Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes
Nagyböjt, az újrakezdés lehetõsége címmel tartott elõadást múlt héten pénteken
a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi
Szervezete meghívására a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.
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JÁTSZÓTÉR-FELÚJÍTÁS

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS

Helyreállítja a Korányi F. utcai játszóteret a NYÍRVV Nonprofit Kft. A régi
játékok, valamint a kerítés festése mellett egy felújított játékvárat is kihelyeznek a cég munkatársai. A játszóhelyen
a padokat, valamint a hulladékos szelencéket kicserélik.

Keddtõl csak 30 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek az autósok Nyíregyházán a Krúdy Gyula
közben, a Lippai szakiskola elõtt. A
jobbkéz-szabály nem oldja fel a korlátozást, amely a Krúdy Gyula utcáig tart.

A társaságok már régóta kapcsolatban
állnak Böjte Csabával és a Dévai Szent
Ferenc Alapítvánnyal, amelynek célja,
hogy felkarolja a sanyarú körülmények
között élõ gyerekeket Erdélyben. A szerzetes 1992-ben kezdte meg segítõ tevékenységét, amikor néhány dévai utcagyereket vett pártfogásába. Ma már több ezer
fiatal mindennapjait teszi bentlakások otthonaiban szebbé és egyszerûbbé. Õket
támogatják a Nyíregyházán mûködõ könyvtáros szervezetek tagjai is.

KERESZTSZÜLÕI PROGRAM

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

2

Dr. Bihari Albertné, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területi Szervezete vezetõségi tagja kifejtette, õk is csatlakoztak a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány keresztszülõi
programjához: két gyermek keresztszülõ-

ségét vállalta. A 11 éves Sas Imikérõl és a
9 éves Sas Attiláról gondoskodnak. A nyíregyházi szervezet nem csupán ezt a két
kisfiút karolta fel, hanem az érmihályfalvi
otthon többi lakóját is, akiket rendszeresen meglátogatnak, játékokkal, könyvekkel, ruhákkal, édességgel. A kapcsolat révén érkezett Nyíregyházára az alapítvány
szerzetese, Böjte Csaba, aki a nagyböjt jelentõségérõl tartott elõadást.

AZ ÚJRAKEZDÉS LEHETÕSÉGE
Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes
elmondta, nagyböjt lehetõséget teremt arra
is, hogy újratervezzük az életünket, hiszen
ha letérünk az útról, akkor még helyre lehet hozni, és a szükséges pályamódosításokat el lehet végezni. A szerzetes azt
mondta, egymással, önmagunkkal, a hivatásunkkal, Istennel való viszonyunkat nem
árt ebben az idõszakban egy kicsit újragondolni. Csaba testvér azt mondta, kell,
hogy idõrõl idõre megálljon az ember és
elgondolkodjon az életén annak érdekében, hogy ne kövessen el felelõtlenségeket, amelyekbõl késõbb bajok és fájdalmak
alakulhatnak ki.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
2017. MÁRCIUS 31.
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SOKAN RÉSZESÜLNEK ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYBEN
ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉGGEL
Nemrégiben volt a városi közgyûlés napirendjén a szociális témakör. Akkor azt ígértük: a késõbbiekben részleteiben is visszatérünk a témára. Elsõként az étkeztetéssel
kezdjük. Részben azért, mert több korosztályból érint
nagyon sokakat, s mert a közelgõ húsvéti szünet miatt
különös aktualitása is van. A tájékoztatást – melybõl kiderül, hogy az önkormányzat az elvárható szint felett
teljesít ebben a szférában, ezreknek könnyítve meg az
életét – Jászai Menyhérttõl, a területért felelõs alpolgármestertõl kapott adatok, tények alapján állítottuk össze.
Mindez egyben útmutatás azoknak is, akikhez esetleg nem
ért még el az információ, ám élhetnének a városi (vagy
állami) szabályozás nyújtotta lehetõségekkel.
A gyermekvédelmi törvény alapján normatív kedvezmény jogcímen ingyenes étkeztetésben vagy kedvezményes étkeztetésben részesülhetnek a rászoruló gyermekek.
2015. szeptember 1-jétõl kiszélesedett a kedvezményben
részesülõk köre.

ÉTKEZÉS INGYEN, SOKAKNAK
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100
százalékát normatív kedvezményként kell biztosítani:
a) a bölcsõdei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülõ gyermek után, ha
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
– tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban
él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek,
– olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
– olyan családban él, amelyben a szülõ nyilatkozata
alapján az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 százalékát (2016ban 93 795 forint, 2017-ben 110 225 forint), vagy
– nevelésbe vették,
b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanuló után, ha
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
– nevelésbe vették.

AKIKNEK A FELÉT KELL CSAK FIZETNI
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50
százalékát normatív kedvezményként kell biztosítani:
– az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerû iskolai
oktatásban részt vevõ tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
– az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanuló után, ha olyan
családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

valláson alapszik, az óvodában leadandó nyilatkozat kitöltése szükséges.

NINCS GONDOZÁSI DÍJ SEM
További segítség a családoknak, hogy bár 2012. január
1-jétõl a bölcsõdéinkben a gondozásért is díjat kérhetett
volna az önkormányzat jogszabályi felhatalmazás alapján, továbbra sem vezették be azt.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS:
LEGALÁBB NAPI EGYSZER

– tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után.

A SZÜNIDÕBEN SEM ÉHEZHETNEK
2016. január 1-jétõl az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a hátrányos helyzetû gyermek
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermek részére
ingyenesen biztosítja a déli meleg fõétkezést a jogszabályban felsoroltak szerint (szülõ, törvényes képviselõ kérelmére az õszi, téli és tavaszi szünet valamennyi munkanapján, a nyári szünetben legalább 43 munkanapon).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a szociális alapszolgáltatások közé tartozó étkeztetést az önkormányzat a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközséggel kötött ellátási szerzõdés keretében biztosítja. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérõl gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

1200-AN IGÉNYELTÉK

Nyíregyháza önkormányzata rendszeresen részt vett a
nyári étkeztetési programban, illetve az elmúlt két évben,
már a jogszabályi elõírást megelõzve a téli szünetben is
megszervezte a rászoruló gyermekek étkeztetését.

2016-ban a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Kálvineum Idõsek Otthona szociális étkezés
ellátottainak száma átlagosan 1200 fõ volt. A város
területén 19 helyszínen vehették át az ebédet, ily
módon 544 fõ vette igénybe az ellátást. 606 fõ pedig
házhoz szállítással igényelte a szolgáltatást. Lehetõség van diétás étkezés igénybevételére, átlagosan 25
fõ kérelmezte az elmúlt évben.

A TÁBORRA IS ÉRVÉNYES

AKÁR MINDENNAP

A vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelõen a nyári napközis táborban is alkalmazni kell az étkeztetésre vonatkozó szabályokat, tehát aki normatív kedvezményre jogosult, az a táborban is ezt figyelembe véve
köteles a díjat megfizetni.

Hétköznap és hétvégén is biztosított az étkeztetés.
Az ellátottak 25 százaléka a hét minden napján igénybe vette az ellátást, jellemzõen azok, akik alapvetõen
alacsonyabb jövedelemmel rendelkeztek. Az étkezésért a rendszeres jövedelem figyelembe vételével térítési díjat kell fizetni.
Azok, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, ingyenesen vehetik igénybe az ellátást. 2016-ban az ellátottak 9 százaléka térítésmentesen részesült az étkeztetésben.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

TÉLEN IS, MEGELÕZVE A TÖRVÉNYT

TÖBB MINT A FELE KEDVEZMÉNYESEN
Az étkezésben részesülõ gyermekek (2016. évben: 11
257 fõ) 42 százaléka térítési díjat fizet, 58 százaléka pedig ingyenesen étkezik vagy 50 százalékos mértékû támogatásban részesül. 2012. évhez képest 1200-zal több
gyermek kapott kedvezményt a tavalyi évben. A bölcsõde
és óvoda számadatai szerint az ingyenes étkezés kiterjesztése azt jelentette, hogy az egy fõre jutó jövedelem
alapján közel annyian szereztek jogosultságot, mint ahányan elõtte más jogcímen támogatásban részesültek.

BÖLCSI, OVI: ÖTBÕL NÉGY!
Így a bölcsõdés és óvodás korú gyerekek 80 százaléka
ingyenesen étkezik. A jövedelem igazolása önkéntes be-

TÁJÉKOZTATÁS
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. tájékoztatja a zöldhulladék-szállításba bevont, családi házas övezetekben lakókat, hogy 2017. március 27-étôl a növényi eredetû bomló szerves hulladékot újból minden héten, a
már megszokott napokon szállítja el.
Kérjük, hogy a zöldhulladék-tároló edényeket változatlanul
reggel 6 órakor szíveskedjenek a családi házak elé kihelyezni.
Elérhetôségeink:
Tel./fax: 42/314-976; 42/594-523
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
2017. MÁRCIUS 31.
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KÖNYVTÁR

PROGRAM AZ OLVASÁS NÉPSZERÛSÍTÉSÉÉRT
Együttmûködési megállapodást írt alá a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárral a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a napokban egy tatabányai szakmai nap
keretében. Kérdésünkre Tomasovszki Anita igazgatónõ –
aki a kezdetektõl részt vett ennek elõkészítésében – elmondta: „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” címmel indul egy uniós pályázat, melynek keretében „Az én könyvtáram” elnevezéssel országos könyvtár- és olvasásnépszerûsítõ kampány zajlik majd.
Az én könyvtáram projekt célja az országos könyvtári
rendszer továbbfejlesztése a köznevelés hatékonyságát és
eredményességét szolgáló új típusú kompetencia- és készségfejlesztõ, tanulást támogató szolgáltatások nyújtására,
illetve országos szaktanácsadói hálózat kialakítása és
mûködtetése.

JÓ GYAKORLATOK A TÖBB OLVASÓÉRT
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár feladata a projektben kiterjed arra, hogy a megyében lévõ könyvtárszakmai „jó gyakorlatokat” összegyûjtse, melyek bekerülnek a mintaprogram fejlesztésébe, s egy módszertani kiadványba. Tomasovszki Anita bízik abban, hogy például a Vécsey Utcai Fiókkönyvtáruk Olvasólétra olvasásnépszerûsítõ programja, mely az alsós korosztályban nagyon közkedvelt lett, és több gyerek vált a programnak
köszönhetõen rendszeres olvasóvá, bekerülhet a minták
közé.

A KÖNYVTÁR SZEREPE SOKRÉTÛ

életen át tartó élményt és inspirációt adunk a tanuláshoz,
a munkához és a szabadidõ tartalmas eltöltéséhez. Figyeljük, felmérjük és támogatjuk az egyéni és közösségi igényeket és azok változásait. Szakmai tevékenységünkkel
egy olyan intézmény mûködtetését kívánjuk megvalósítani, amely életkortól és érdeklõdési körtõl függetlenül biztosítja használói minõségi kiszolgálását. Megyei könyvtárként biztosítjuk az esélyegyenlõséget, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren keresztül a megye legkisebb
településein is igyekszünk azonos szolgáltatások nyújtására. Ezeknek a megvalósításához, erõsítéséhez járulnak
hozzá az elkövetkezendõ idõszakban megjelenõ uniós forrású pályázatok, melyek keretében lehetõség nyílik az informatikai fejlesztésre is – foglalta össze Tomasovszki Anita.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Az intézmény igazgatója saját szerepükrõl kifejtette: –
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár olyan

NÉGY FÕ IRÁNY
A fejlesztés irányai: az olvasáskultúra-fejlesztés támogatása, a digitális írástudás és a könyvtárhasználat–információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés-fejlesztés támogatása, kiemelten a digitális szövegértés, egyéni
és közösségi tanulás támogatása (felzárkózás elõsegítése,
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében).
A projekt ideje alatt szakmai napot szerveznek az intézményben a négy fejlesztési irány mentén érdeklõdõ könyvtárosok számára.

DIGITÁLIS LABOR, TINISAROK

SZAKTANÁCSADÓK, TOVÁBBKÉPZÉSEK
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár az országos projekt
megvalósítása érdekében megállapodást köt a 19 megyei
könyvtárral a szaktanácsadói hálózat kialakítása, mûködtetése céljából, szakmai napok szervezésére és mintaprojektek megvalósítására, beleértve a szakemberek képzését. A projekt fontos célkitûzése, hogy további 50 könyvtár is csatlakozzon a mintaprogramok megvalósításához,
mely hozzájárul az olvasáskultúra fejlesztéséhez, az olvasás népszerûsítéséhez.

TÖRTÉNELMI SOROZAT
Öt elõadásból álló sorozattal indul április 6-án a Móricz Zsigmond könyvtár konferenciatermébe szervezett
Deák Akadémia idei programja, mely 2008-tól vállalkozik a XXI. századi ember történeti tudatformálására.
A nyíregyházi szervezõ Felbermann Endre, az egyesület elnökségével válogatott prof. Romsics Ignác egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja ajánlásával erre az esztendõre öt-öt elõadást a tavaszi, majd
az õszi kurzusra. A Kolozsváron már lezajlott rendezvény „A Kárpát-medence népei a honfoglalás elõtti
idõktõl napjainkig” címet viseli, és a városi civil alap,
illetve az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ anyagi forrásaival kerül Nyíregyházára. Nyitányként április 6-án
17.00 órától dr. Szente Gergely régész, a Magyar Nemzeti Múzeum szakmuzeológusa elõadását hallhatják,
majd 13-án dr. Fodor István, 24-én B. Szabó János, 26án dr. Gebei Sándor és május 3-án dr. Kalmár János
lesz a Deák Akadémia vendége Nyíregyházán.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI:
Március 31-én 16.30: Mûvészportrék zenébe csomagolva V. Bemutatkoznak: Sigmond Géza üvegmûvész, Bodó Károly festõmûvész. Közremûködnek: Balogh Attila és zenész barátai. Április 3-án 10.00: Nemzetközi Gyermekkönyvnap. Felolvasódélelõtt kortárs
írók, költõk mûveibõl. 17.00: A Kodály Társaság összejövetele. 4-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd,
énekelj! 16.30: Ártatlan áldozatok. Szatmári svábok a
Gulágon. A Ludescher Gabriella szerkesztette kötet
bemutatója. Moderátor: Reszler Gábor történész. 7én 10.00: Kerekítõ. Sietõné Fitos Éva festménykiállítása (megtekinthetõ: április 21-éig).
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multifunkcionális közösségi és képzési helyszínként vesz
részt az élethosszig tartó tanulás folyamatában, ahol lehetõséget teremtenek a betérõnek a könyvtár nyújtotta megannyi szolgáltatását igény bevenni, a hagyományos dokumentumokon át a digitális tartalmak, adatbázisok
használatán keresztül. A kötetlen találkozások és beszélgetések színtereként gazdag és színes programokkal várjuk az érdeklõdõket. Könyvtárhasználóink számára egész

Internet Fiesta címmel zajlott elõadássorozat múlt
héten a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. Az érdeklõdõk egy héten keresztül ismerkedhettek a digitális világ újdonságaival, a XXI. századi technológiák mindennapi felhasználási lehetõségeivel. A
megnyitón Tomasovszki Anita, az intézmény igazgatója elmondta, fontosnak tartják, hogy lépést tartsanak a XXI. század technológiájával, olvasói szokásaival. Így a közeljövõben többek között az oktatótermüket szeretnék fejleszteni és egy digitális labormûhelyként üzemeltetni, ahol a fiataloknak, elsõsorban
a szakközépiskolásoknak tartanának olyan programokat, képzéseket, ahol a diákok a médiatudatosságot, a
médiakultúrát tudják elsajátítani élménygazdag módon, rengeteg gyakorlati tudnivalóval. Emellett az olvasóterem átalakítását is tervezik, ahol egy úgynevezett tinisarkot alakítanak majd ki, amit szintén a legmodernebb mobil eszközökkel kívánnak felszerelni.

„HAT KICSI HAJÓTÖRÖTT”
VARSÓBÓL
A Nyíregyházi Városi Televízió alapító, elsõ fõszerkesztõje, Szilágyi Szabolcs történelmi regényeinek bemutatójára érkezik Varsóból Nyíregyházára, a Móricz Zsigmond könyvtárba április 7-én.
Élete elsõ munkahelyére, a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárba elkísérik, és a találkozót színesítik
lengyel mûvészbarátai, a varsói alkotó értelmiségi klub
tagjai: Bartek Leczycki, a szájharmonika virtuóza, zenepedagógus, Andrzej Kuczara, a filmes kellékgyár menedzsere és Marek Pawlowski történész, lengyel zenei fesztiválok rendezõje.
– A négy bemutatandó regényed témája fiktív, vagy
dokumentum alapú?
– Mind a négy munkám történelmi regény. A „Hat kicsi hajótörött” a rendszerváltás utáni pillanatok szatírája,
az átalakult jellemek, az átírt életrajzok humoros sztorija.
A „Halálvölgy” két magyar író, valamint egy ukrán és
egy német katona részvételével idézi fel a második világháború utolsó véres páncéloscsatájának kegyetlen hátterét, és hozza át a két hõst a mába. A regény fiktív keretbe
ültetett hiteles háborús történetek sora 340 oldalon. „A
janicsár hazatér” egy magyar történész idegenvezetõ leány és egy müncheni fiatal török illatszer vegyészmérnök
keserûséggel átszõtt szerelme napjainkban. A török fiatalember janicsárnak elhurcolt õsapja nyomát keresi a leány
segítségével. „Az elhárított zenekar” az 1960-as évtized
elsõ felében játszódik. Fõhõse egy akkori ifjú elhárító tiszt,
aki az ÁVH-ból visszamaradt öregekkel együtt az „imperialista jampizene szennyezõdésétõl” tisztogatja a vidéki
város kulturális életét. A KOKSZ együttes végül egy varsói
fellépésének köszönheti, hogy legyõzi azt.
2017. MÁRCIUS 31.

OLVASÓI LEVÉL

MIT TEHETÜNK, HA NAGYON KELL...?
A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindennap meg
kell inni két és fél liter vizet, azonban aki betartja ezt az
ajánlott mennyiséget, ráadásul közben még sportol is,
az bizony könnyen szorult helyzetbe kerülhet, fõleg
akkor, ha nincs a közelben nyilvános WC.
Így van ez az Erdei Tornapályán is, ahol a környék egyetlen nyilvános illemhelye hónapok óta zárva tart, és ezért
a nordic walkingozók vagy éppen a kocogó városlakók
könnyen gondba ütközhetnek, ha „hívja õket a természet”.
A WC ajtaja ugyanis zárva van, a fák között nem illik leguggolni, hazajutni pedig idõbe telik – ezzel kereste meg
szerkesztõségünket az egyik városlakó, akinek a levelét
az alábbiakban olvashatják.

ÁPRILISTÓL ÚJRA KINYITNAK
Az olvasó levelét továbbítottuk az üzemeltetõ NYÍRVV
Nonprofit Kft. felé. Szabó Edinától, a társaság sajtóreferensétõl megtudtuk, Nyíregyházán négy nyilvános WC mûködik.

OLVASÓI LEVÉL
TISZTELT SZERKESZTÕSÉG!
Tudom, hogy kényes téma beszélni az illemhelyekrõl, de emberek vagyunk és bizonyára mindenkivel elõfordult már, hogy elment valahová és az élet úgy hozta, hogy pont akkor kellett elvégezni a szükségleteit.
Így voltam ezzel én is a napokban, amikor elmentem
az Erdei Tornapályára nordic walkingozni. Nagyon sze-

retek kint lenni a friss levegõn és egy kicsit elvonulni
a város zajától. Azt azonban meglepetten tapasztaltam, hogy az Erdei Tornapályánál lévõ nyilvános WC
zárva van. Kérdezem én: mit tegyenek azok, akik kijárnak sportolni? Ha hívja õket a „természet”, menjenek rögtön haza? Én a belvárosban lakom és nem két
perc az erdõtõl hazajutni. Egyszerûen nem értem,
miért nem lehet nyitva a mosdó se a tornapályánál, se
a Bujtoson.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

PÁLYÁZATOT HIRDET
A NYÍREGYHÁZI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 2017. ÉVI NEMZETKÖZI
KAPCSOLATAINAK és EU-s PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet a város köznevelési intézmények nemzetközi cserekapcsolatainak, és
EU-s programjainak támogatására.
Pályázók köre: A pályázaton kizárólag Nyíregyháza közigazgatási területén belül mûködõ
köznevelési intézmények vehetnek részt, amelyek Nyíregyháza Város Önkormányzatának
nemzetközi, kiemelten a testvér- és partnervárosi kapcsolatrendszerét erõsítik.
Pályázat célja: A nyíregyházi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak támogatása, ezen belül is kiemelten azokat a diákcseréket, és külföldi testvérintézményi együttmûködéseket, amelyek hozzájárulnak a tanulók nyelvi ismereteinek a fejlesztéséhez, más országok kultúrájának a jobb megismeréséhez.
Támogatási keret: 1 800 000 Ft.
Maximálisan pályázható összeg: 100 000 Ft/program.
A pályázat feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a 2017. január 1. és december 31. között megvalósuló programok kerülnek elbírálásra.
A bizottság mûködési költséget és kizárólagosan köznevelési projektet nem támogat.
Nem részesíthetõ támogatásban az az intézmény:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel.
A támogatásban részesülõ a kapott támogatási összeget csak az elõzetesen megkötött szerzõdésben meghatározott célra használhatja fel, és annak felhasználásáról hitelesített számlamásolatokkal, bizonylatokkal és szakmai beszámolóval köteles elszámolni a program teljesítését
követõ 30 napon belül, de legkésõbb 2018. január 31-éig.
Minden egyes programra külön pályázatot kell beadni 1 eredeti és 1 másolati példányban a
http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon, a hozzá kapcsolódó mellékletekkel postai úton a Nyíregyháza MJV Polgármesteri
Hivatala, Kulturális Osztály részére címezve (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). A borítékon
fel kell tüntetni a „Nemzetközi Kapcsolatok Pályázat” megnevezést. A pályázattal kapcsolatos
bõvebb felvilágosítás Véghné Sinkovicz Ágnes külügyi referenstõl kérhetõ (e-mail:
sinkovicz.agnes@ nyiregyhaza.hu, telefon: 42/524-527).
A pályázat beadásának határideje: 2017. április 28.
A beérkezõ pályázatokat a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a soron következõ
ülésén bírálja el.
A pályázati felhívás, valamint az adatlap a következõ helyeken szerezhetõ be:
– letölthetõ az alábbi honlapról: http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/palyazatok,
– személyesen átvehetõ, hivatali munkaidõben: Polgármesteri Hivatal, Kulturális Osztály
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 137/A.).
A bizottság a formailag hibás, hiányosan beérkezett pályázattal érdemben nem foglalkozik,
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül elutasítja.
Tormássi Géza
a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

2017. MÁRCIUS 31.

Van egy Sóstón, a nagy játszótér közelében; egy az olvasó
által említett Erdei Tornapályán; egy másik a Bujtoson, a belsõ körúton; illetve a negyedik a Hõsök terén, a régi villamosnál. Szabó Edina hangsúlyozta, a Sóstón, az Erdei Tornapályán, valamint a Bujtoson lévõ nyilvános mosdók a kirándulóhelyek látogatottságának, a lakosság igényeinek megfelelõen üzemelnek, de ezeket újra kinyitják és elõreláthatóan
április elsejétõl késõ õszig használhatóak lesznek. A Hõsök
terén lévõ mellékhelyiség pedig mindig a városi rendezvények ideje alatt tart nyitva. Hozzátette: valamennyi illemhely térítés nélkül vehetõ igénybe. (Szerzõ: Bruszel Dóra)

LOMTALANÍTÁS 2017.
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft., mint az ÉszakAlföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozója,
2017. április 1-jén Nyíregyháza város belterületén és Oroson lomtalanítást hirdet.
A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képzôdött, de a
szabványos gyûjtôedényekben el nem helyezhetô, nagydarabos lomhulladékot szállítja el.
A lakosok a lomtalanításra kijelölt nap folyamán, a lomtalanítási táblával
ellátott helyekre, illetve a családi házban élôk az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyûjtô edényeik helyére helyezhetik ki a lomot.
A település tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a gyûjtési napot követôen
már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekrôl, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban ismét szállítani!
A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhetô ki építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítetten gyûjthetô papír-, mûanyag és fémhulladék, biohulladék, ipari, mezôgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képzôdött hulladék. A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a
jármû- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a szállítójármû részére jól megközelíthetô legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének elôidézésével.
2017. április 1.
Nyíregyháza belterület: Belváros, Malomkert, Bujtos, Felsôpázsit, Hímes,
Huszártelep, Jósaváros, Kertváros, Korányi kertváros, Örökösföld, Érkert
Oros
A fentiektôl eltérô területen élôk a lomtalanítás pontos idôpontjait megtalálhatják
a már kiosztott hulladékszállítási naptárakban, valamint a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. honlapján, a www.thgkft.hu oldalon, a
LETÖLTHETÔ menüponton belül a Hulladékszállítási naptárak 2017-es dokumentum cím alatt.

Elérhetôségeink:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Tel./fax.: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
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FIATALOK

ÜLÉSEZETT A MEGYEI DIÁKPARLAMENT
– DR. ULRICH ATTILÁT IS KITÜNTETTÉK A FIATALOKÉRT VÉGZETT MUNKÁJÁÉRT

Az ifjúsággal folytatott közvetlen párbeszéd és hatékony közös munka elismeréseként a Csiga Díj különdíjában részesült dr. Ulrich Attila. Nyíregyháza város alpolgármestere a Megyei Diákparlament ülésén vette át a kitüntetést.
Diákok üléseztek a megyeházán. Harminc általános és
középiskola delegáltjai képviseltették magukat a Megyei
Diákparlamenten. A fiatalok találkozóját kilencedik alkalommal szervezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, illetve a KÖZ-Pont
Ifjúsági Egyesület. Célja, hogy a megyében mûködõ alapés középfokú oktatási intézmények diákönkormányzatai,
diákmunkát segítõ pedagógusai találkozhassanak, a diákok számára hasznos információkról értesüljenek.

BEVONVA A DÖNTÉSEKBE
A fiatalok feladatai azonban nem csak erre az egy napra összpontosulnak. Egész éves munkájuk hatékonyságát
az is alátámasztja, hogy az önkormányzatok egyre többet
vonják be õket az ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatali
folyamatba. Lukács Nándor, a SZSZBGYIÖK leköszönõ
elnöke elmondta, folyamatosan kikérik a véleményüket
Nyíregyházán, illetve a városi diákparlamenten is képviseltették magukat. Annak is kifejezetten örülnek, hogy tényleg meghallgatásra találnak az igényeik, aminek köszönhetõen például a Helló Nyíregyháza! szervezésébe is bekapcsolódhattak már.

CSIGA DÍJ AZ ALPOLGÁRMESTERNEK
A mostani ülésen a fiatalok különbözõ elõadások keretében ismerkedhettek meg az õket érintõ tanulmányi, szabadidõs, közösségi és pályázati lehetõségekrõl, programokról. A
rendezvényen átadták a Csiga Díjat is. A kitüntetés a KÖZPont Ifjúsági Egyesület elsõ emblémája után kapta a nevét.
Minden évben a fiatalokért végzett kiemelkedõ munka elismeréseként ítélik oda diákoknak, tanároknak, különbözõ
személyeknek, szervezeteknek. Idén a Csiga Díj különdíját
dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere vehette át.
– Párját ritkítja, amikor egy alpolgármester a fiatalokkal
négyszemközt, hatszemközt beszélget, ottmarad egy ese-
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ményen, nemcsak a megnyitóra érkezik, hanem végighallgatja õket, leül velük akár vitatkozni is, provokálja õket a
szó pozitív értelmében, hogy tegyenek egy-egy dologért.
Tényleg azt gondolom – és ezzel nem egyedül vagyok az
egyesületben és az ifjúsági kerekasztalban sem –, hogy
alpolgármester úr mintaértékû munkát végez az ifjúság
területén – méltatta a kitüntetett városi vezetõt Bálega János, a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület elnöke.

KÖLCSÖNÖS PÁRBESZÉD – HATÉKONY MUNKA
Az alpolgármester úgy látja, ez a mostani díj egy
hosszabb folyamat eredménye, ami a kölcsönös, közvetlen, õszinte párbeszéden alapul. Dr. Ulrich Attila kiemelte, hogy egy olyan társasággal tud együttmûködni, akikkel nagyon könnyû szót érteni, akik el merik mondani a
véleményüket, õk pedig tudnak ehhez az igényrendszerhez igazodni. Hangsúlyozta, amikor ideje engedi, aktívan részt vesz a közös munkában, rendszeresen tartja a
gyerekekkel a kapcsolatot, valamint azokkal a szervezetekkel is, akik koordinálják õket. – Minket egy cél vezérel, az, hogy jól érezzék magukat a bõrükben, amennyire
lehet, illetve a kéréseik, amelyek reálisak, azok teljesítve
is legyenek – fûzte hozzá az alpolgármester.
Az ülésen megválasztották a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat új vezetõségét is, aminek az elnöke Stekler Bendegúz lett.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
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HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

pályázatot hirdet

az alábbi munkakör betöltésére:

az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 1 fõ befektetésösztönzési koordinátor.

Munkakör megnevezése: 1 fõ helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátor.

A jogviszony idõtartama: határozott idõre.

A jogviszony idõtartama: határozott idõre.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A munkakör betöltõje által ellátandó feladatok:
– befektetésösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek
– helyzetelemzés megalapozásával befektetésösztönzési stratégia kidolgozása,
– versenytárselemzés,
– befektetésösztönzési tevékenység fõ céljának és a fõ befektetési csoportok
meghatározása,
– alkalmazkodó eszközök meghatározása intézkedésszinten,
– tevékenységek ütemezése intézkedésszinten,
– megvalósítás ellenõrzése, értékelése,
– egy-egy ágazathoz kapcsolódó piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv kidolgozása, kapcsolódó marketing és arculatterv készítése,
– nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elõsegítõ együttmûködések disszeminációja,
– a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi
integrálása, gazdasági és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése, tapasztalatcsere-támogatás.
Bérezés és juttatások: kiemelt bérezés és egyéb béren kívüli juttatás.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskola szintû diploma,
– 3–5 éves szakmai tapasztalat,
– felhasználó szintû számítógépes ismeret (Word, Excel stb.).
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,
– tárgyalóképes angolnyelv-tudás.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló problémamegoldó képesség, szervezõképesség,
– önálló, felelõsségteljes, precíz munkavégzés,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A munkakör betöltõje által ellátandó feladatok:
– helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása,
– jó gyakorlatok, termék, szolgáltatás, értékesítés feltárása és disszeminációja,
– termék- és szolgáltatásfejlesztési és továbbfejlesztési stratégia/terv kidolgozása
– helyzetelemzés, prioritás, célok, feladatok meghatározása,
– a végrehajtás átfogó feladatainak, eszközeinek azonosítása,
– a helyi termelõk és szolgáltatók alapvetõ vállalkozói készségét növelõ képzések
támogatása,
– a helyi kézmûves iparhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó szakképzések a lakosság és a helyi gazdasági szereplõk részére,
– hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elõsegítõ együttmûködések
disszeminációja,
– tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése (kutatások,
felmérések, értékesítési akciók támogatása, ismeretterjesztõ fórumok a helyi gazdaság vonatkozásában).
Bérezés és juttatások: kiemelt bérezés és egyéb béren kívüli juttatás.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskola szintû diploma,
– 3–5 éves szakmai tapasztalat,
– felhasználó szintû számítógépes ismeret (Word, Excel stb.).
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,
– tárgyalóképes angolnyelv-tudás.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló problémamegoldó képesség, szervezõképesség,
– önálló, felelõsségteljes, precíz munkavégzés,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség.

– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl szóló igazolás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl szóló igazolás.

A munkakör betöltésének idõpontja legkorábban: 2017. 05. 01.

A munkakör betöltésének idõpontja legkorábban: 2017. 05. 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 04. 14.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 04. 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala címére
történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala, Emberi Erõforrás Menedzsment 131-es iroda (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala címére
történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala, Emberi Erõforrás Menedzsment 131-es iroda (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 04. 26.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 04. 26. 16 óra.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu

– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
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KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

ÖNKORMÁNYZATI CÉGEK A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG JEGYÉBEN (I.)
Mint megírtuk: városunk idén is csatlakozott a „WWF
Föld Órája” akcióhoz. Március 25-én (szombaton) 20 óra
30 és 21 óra 30 között Nyíregyházán nyolc helyszínen kapcsolták le a tér- és díszvilágítást. S múlt héten arról is beszámoltunk, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a Víz Világnapján

kiemelten is segítette a fiatal generációk szemléletformálását. Ám sejthetõ volt, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Az
önkormányzati cégek ugyanis – sokszínû tevékenységükbõl
adódóan – számos területen tesznek napi szinten a környezetvédelemért, akkor is, ha éppen nem ez a társaság fõ pro-

filja. Az alábbi összeállításban így a teljesség igénye nélkül
kértünk információkat a „zöld” tevékenységek kapcsán, s
az összeállítást jövõ héten például a THG Nonprofit Kft.vel, a Nyíregyházi Sportcentrummal és a Polgármesteri Hivatallal folytatjuk.

NYÍRSÉGVÍZ: SZEMLÉLETFORMÁLÁS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS
ÖNELLÁTÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIÁK

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tevékenységébõl adódóan mindig kiemelt figyelmet fordított a környezet védelmére.
Mindkét meghatározó tevékenysége – víztermelés, -elosztás és szennyvízelvezetés, -tisztítás – természetközeli, így óriási a cég felelõssége, mivel ezen munkálatok nagymértékben befolyásolhatják a jövõ nemzedék életminõségét.
Éppen ezért már kicsi gyermekkortól fontosnak tartják a
környezettudatos szemléletformálást, annak bemutatását,
hogyan kerül a tiszta ivóvíz a nap minden percében a vízcsapokba, miként tudunk erre vigyázni és ezzel jól gazdálkodni, és mi történik a távozó, tisztított szennyvízzel,
az hogyan kerül vissza a természet körforgásába. A helyszíni teleplátogatásokon a munkatársak kicsiknek és nagyoknak egyaránt bemutatják környezettudatos tevékenységeiket, továbbá felkérésre iskolákban és országos konferenciákon is tartanak felvilágosító elõadásokat.

HALAK A TISZTÍTOTT SZENNYVÍZBEN
Jó példa a minõségre, hogy a telepek utáni csatornákban kizárólag tisztított szennyvíz folyik, mégis megélnek

Mindez azonban nem meríti ki a cég stratégiailag is kiemelt,
környezettudatos tevékenységét. A Nyíregyházi I. sz. Szennyvíztisztító Telephelyen, amit csak lehet, újrahasznosítanak. A
telep hõenergiából 100 százalék, villamos energiából 80–85
százalékban önellátó, köszönhetõen az iszaprothasztás során
keletkezõ biogáz gázmotorokban történõ hasznosításának. Így
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az összes villamos energia felhasználásának 10 százalékát megújuló energiából fedezi.

ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

benne a kisebb, illetve a velük táplálkozó nagyobb méretû
ragadozó halak. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ellátási területén az
uniós elvárásoknak minden tekintetben megfelelõ, jó minõségû ivóvizet fogyaszthatnak a felhasználók. A szolgáltatás minõsége pedig országos szinten is a legjobbak között található.

ÁLLATPARK: ÉVI FÉLMILLIÓ LÁTOGATÓ
SZEMLÉLETFORMÁLÁSA
A Nyíregyházi Állatpark évek óta végez szemléletformáló, oktató tevékenységet. Az éves erdei iskola és a közkedvelt nyári tábor mellett az Európai Akváriumok és Állatkertek Szövetségével együtt a nemzetközi sarkvidéki
kampányban, a „Pole to pole”-ban is hatékonyan részt
vettek, aminek a logója mellett zoopedagógiai ötletekkel is
segítették a hatékony szemléletformálást. Ezen ötleteket
és a logót is Európa több mint 400 kertjében felhasználták.
Az alábbiakban egy különlegességükrõl számolunk be részletesen, a számos tevékenységükbõl egyet kiemelve.
Bár a sarkvidékek messzire esnek a Föld emberek által
sûrûbben lakott területeitõl, mégis elmondható, hogy még
a sarkoktól legtávolabb élõk is felelõsek lehetnek például
a jegesmedvék kipusztulásáért, de ugyanakkor tenni is tudnak ez ellen. S hogy hogyan? Környezettudatos gondolkodásmóddal, hiszen „Gondolkodj globálisan – cselekedj
lokálisan”! E szlogen égisze alatt hozták létre a „Piszoar
tanoda”-t, mely a következõket takarja.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tevékenysége széles körû, s ahol
csak lehet, kiemelten odafigyelnek a környezettudatos mûködésre. Sõt, a szemléletformálásra, hiszen a lakosság aktív bevonásával (is) igyekeznek zöldebbé tenni a várost.
A Városüzemeltetés évrõl évre növeli a város zöldfelületeinek nagyságát, melynek nemcsak környezeti, de társadalmi és gazdasági haszna is jelentõs. Az idei évben az
Árpád utcai gyöngykavicsos terület füvesítésével, valamint
cserjék és fák elültetésével csaknem 2500 négyzetméterrel növekszik a város zöldfelületeinek nagysága. Dézsás
növények, virágtornyok kihelyezésével, a lámpaoszlopok
virágosításával, balkonnövények ültetésével a burkolt felületek növényesítését is igyekeznek biztosítani.

VÁROSSZÉPÍTÉS
A NYÍRVV az évrõl évre meghirdetett városszépítõ akciókkal is azt szeretné elérni, hogy Nyíregyháza minél „zöldebb” településsé váljon. Igyekeznek bevonni a városlakókat ebbe a tevékenységbe, mert meggyõzõdésük, hogy minden szál elültetett virággal és minden négyzetméter füvesített
területtel egészségesebb életterû lesz a város. Ezért fûmag és
termõföld adásával támogatják az elõkertek, utcafronti felületek füvesítését, balkonföld kihelyezésével ösztönzik az erkélyek, loggiák virágosítását, versenyt hirdetnek a legszebb
kerteknek, a nyíregyházi újszülöttek számára pedig fákat
ültetnek, úgynevezett Újéletfa-ligetek kialakításával.

TUDATOS NÖVÉNYÁPOLÁS
Tudatos növénytelepítéseket végeznek, a honos fajok kiválasztására törekedve, amelyek ellenállóbbak a betegségekkel szemben, kevesebb vegyszer felhasználása mellett magasabb esztétikai értéket képviselnek. A növényvédelem so-

SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕK: KILOWATTOKBAN
MÉRHETÕ MEGTAKARÍTÁSOK

Az ott dolgozó oktatóknak, zoopedagógusoknak nagyon
találékonynak kell lennie, hogy a vendégek ne csak nézze-

nek, hanem lássanak is. A hatalmas kifutóban élõ különleges
állatok mellett sokszor „nincs idõ” az olvasásra. S melyik az
a hely, ahol teljesen zavartalan, ingerszegény környezet található s csupán 3 fal vesz körül...? A mosdó. Így a Nyíregyházi Állatpark mellékhelyiségeiben hasznos, 2–4 mondatos
„Zöld tippek” olvashatóak magyar és angol nyelven, s mivel
a 35 hektáros terület bejárása közben nincs ember, aki ne
keresné fel valamelyiket, ezért évi 500 000 látogató környezettudatosabb átformálását tudják elõsegíteni.

REKULTIVÁCIÓ, TERMÉSZETESEN
A Borbányai hulladéklerakó rekultivációját környezetkímélõ módszerekkel végzik, az elültetett növényzet természetes úton tisztítja meg a lerakó talaját a káros anyagoktól.

MADÁRBARÁT VÁROS
Társaságuk törekszik arra, hogy a város madárbarát településsé váljon, hiszen a madarak elpusztítják a kártevõ-

ket, így egészségesebb és dúsabb lesz a növényzet. Elsõsorban oktatási intézmények számára teszik lehetõvé madárodúk, madáretetõk igénylését.

„IPARI” ODAFIGYELÉS
Az ipari létesítmények csapadékvíz-elvezetése esetében
kötelezõen elõírják a zsír- és olajfogó aknák kialakítását,
megakadályozva az élõvizek szennyezését. Az útépítések
során igyekeznek környezetkímélõ anyagokat használni,
például kizárólag növényi összetevõkbõl álló aszfalttapadás-gátlót alkalmaznak. A bontásból származó beton- és
aszfalttörmeléket az útépítések és útkarbantartások során
újrahasznosítják.

ENERGIABARÁT TECHNOLÓGIÁK
A tér- és díszvilágításoknál igyekeznek energiatakarékos megoldásokat választani, illetve a világítás korszerûsítésénél és karbantartási munkák végzésénél törekszenek a
környezetbarát technológia alkalmazására.

NYÍRTÁVHÕ: KEVESEBB ENERGIA ÉS
KÁROS ANYAG

Azért alhatunk és szippanthatunk nagyot a levegõbõl
nyugodtan, mert:
– a távfûtés környezetkímélõ, a lakókörnyezetben semmiféle szennyezõdés nem kerül a levegõbe,
– a koncentrált hõtermelés során biztosított a légszennyezõ anyagok szakszerû kezelése, a károsanyag-kibocsátás minimalizálása,
– biztonságos, mivel a meleg vizes fûtési rendszer tûzés robbanásbiztos, sem a felhasználó, sem a környezet számára nem jelent balesetveszélyt.

„ZÖLD TIPPEK”

Ha körbenézünk saját otthonunkban, számtalan egyszerû
megoldást találhatunk, és valósíthatunk meg környezetünk

rán természetes anyagok felhasználásával, biológiai gazdálkodási módszerek alkalmazásával igyekeznek csökkenteni a
környezeti terhelést. A lombhulladékot és fûnyesedéket a társaság összegyûjti, a THG Kft. komposztálja, amelyet a város
zöldfelületeinek tápanyag-utánpótlására újra felhasználnak.
Szeretnék ebbe a tevékenységbe is bevonni a helyieket, ezért
õsszel avargyûjtési akciót szerveznek, és igény szerint komposztládákat biztosítanak a lakóközösségek számára. A faápolási munkák során megifjítják, megújítják a fák lombkoronáját, mellyel meghosszabbítják élettartamukat.

A nyíregyházi távhõszolgáltatás nagymértékben hozzájárul a környezet védelméhez, hiszen a Nyírtávhõ Kft.
szolgáltatásának legfontosabb tulajdonságai: környezetkímélõ, „levegõbarát”, biztonságos. Mindezt folyamatosan fejlesztésekkel is elõsegítik.

megóvása érdekében. Például, ha nem tartózkodunk a szobában, kapcsoljuk le a lámpákat, érdemes lecserélni a hagyományos villanykörtéket energiatakarékos izzókra. Ha nem
használjuk az elektronikai berendezéseket (TV, DVD-lejátszó, számítógép stb.), teljesen kapcsoljuk ki õket, mert készenléti (stand by) állapotban is fogyasztanak áramot, vagy
amikor nem töltjük a mobiltelefonunkat, húzzuk ki a töltõt a
konnektorból, mert szintén áramot fogyaszt. S mindezt hogy
tudja egy állatkert a látogatónak továbbítani?

„PISZOAR TANODA”
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A cégnél ez év februárjában – az energiahatékonysági gazdálkodással kapcsolatos folyamatokhoz igazítva, és beépülve
az integrált minõség-, környezeti és ivóvíz-biztonsági politikába – tanúsították a MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti
energiairányítási rendszert, melyrõl a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatalt (MEKH) is tájékoztatták. S hogy
ez mit jelent? Az energiairányítási rendszer az energiaforrások
hatékonyabb felhasználására ösztönzõ rendszer, ami energiamutatók kialakításával és ezen mutatószámok figyelemmel kísérésével, fejlesztésével ösztönzi a társaság minden munkavállalóját a hatékonyabb energiafelhasználásra.

VÁROSÜZEMELTETÉS: SOKRÉTÛ FIGYELEM A ZÖLDEBB VÁROSÉRT

Egy olyan cég is lehet környezettudatos, ahol a mûködéshez bizony sok energiára van szükség. A SóstóGyógyfürdõk Zrt. egyik leglátványosabb területe az
Aquarius Élményfürdõ és Parkfürdõ. Az alábbi felsorolással a cég portfóliója teljességének áttekintése nélkül
csak azt érzékeltetjük, hogy odafigyeléssel és tervezéssel, modernizálással mennyi energiát lehet megtakarítani. Sokat!
– A régi halogén izzóktól elbúcsúztak, már korszerû
led világítással találkozhatnak a látogatók.
– A családi medence régi, 4 kW-os élményelem-szivattyúi helyett 2,2 kW-osak dolgoznak, ami óránként 18

2017. MÁRCIUS 31.

kW energiamegtakarítást eredményez, napi 10 óra üzemidõ mellett.
– Az olasz medence 3 darab 11 kW-os szivattyúval
mûködött, ezeket 4,5 kW-osra cserélik, ami a nyári szezonban 24 órás üzemidõ mellett óránként majd’ 20 kW
megtakarítás.
– Az öntözõrendszerükön tavaly frekvenciaváltót szereltek fel, ami kb. 50 százalék energiamegtakarítást jelent.
– Az élményfürdõ légkezelõ- és hûtés-fûtés szivattyúit
modernebbekkel váltották fel, illetve ezekbõl a frekvenciaváltóval kombinált kivitelt vették, ami mintegy 60 százalék megtakarítást hoz óránként.

2017. MÁRCIUS 31.

KORSZERÛSÍTÉSEK,
CSÖKKENÕ HÕVESZTESÉG
A társaság a nyíregyházi távhõvezeték-rendszer folyamatos felújításával és hõközpontjai korszerûsítésével is
hozzájárul a megyeszékhely környezetvédelméhez. A felújított, korszerû, üzembiztos technológia alkalmazásával
csökken a hõveszteség, az évi több ezer GJ hõenergiamegtakarítás költségcsökkentõ hatása mellett a jelentõs,
évi több száz tonna szén-dioxid-kibocsátás csökkenés
hozzájárul a város levegõtisztaságának védelméhez és
javításához.

A TISZTÁBB LEVEGÕÉRT
2016-ban a Nyírtávhõ Kft. öt belvárosi intézményt távfûtésre kapcsolt. A beruházások eredményeként évi több

ezer köbméter füstgáz és mintegy 140 tonna szén-dioxidkibocsátás csökkenés érhetõ el, amellyel a Nyíregyházi
Távhõszolgáltató Kft. hozzájárul Nyíregyháza levegõjének
tisztábbá tételéhez.
Köszönet a cégek sajtó- és kommunikációs
munkatársainak a visszajelzésekért,
háttéranyagokért!
Az oldalt összeállította: Tarczy Gyula

9

AKTUÁLIS

ELSÕK KÖZÖTT KAPTA MEG AZ ELISMERÉST!
VAVRINECZ ANDRÁS MARTIN GYÖRGY-DÍJAS LETT
Mint legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk róla,
Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere, valamint
Hoppál Péter, kultúráért felelõs államtitkár a nemzeti
ünnep, március 15. alkalmából kiemelkedõ zenei
elõadómûvészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat adományozott Szabó Somának, a Nyíregyházi
Cantemus Kórus mûvészeti vezetõjének, karnagynak. Már
akkor jeleztük: a nyíregyházi kitüntetettek sora vele nem
zárul, hiszen szintén elismerték dr. Bubnó Tamás és
Vavrinecz András munkáját is. Most a bemutatást az utóbbival folytatjuk, aki Martin György-díjat vehetett át.
Vavrinecz András második diplomáját a Bessenyei
György Tanárképzõ Fõiskolán 2000-ben szerezte énekzene–népzene tanári szakon. Pályája kezdetén 1974-ben
kezdett népzenével foglalkozni, tízévi hegedûtanulás és
négy év szimfonikus zenei gyakorlat után. A mindennapi
gyakorlat, táncházak, zenekari koncertek, táncegyüttesek
kísérése mellett kezdettõl fogva elkötelezettséget érzett a
hangszeres népzene gyûjtése, lejegyzése, tudományos
feldolgozása és publikálása iránt. E munkájában nagy segítséget kapott Martin Györgytõl, az MTA Zenetudományi
Intézet Néptáncosztályának vezetõjétõl, aki nemcsak hasznos tanácsokkal látta el, hanem saját gyûjtései lejegyzésére és kisebb dolgozatok, tanulmányok elkészítésére is
buzdította. 1975-tõl a mai napig rendszeresen jár népzenét gyûjteni a magyar nyelvterület különbözõ részeire:
Somogy, Vas, Zala, Tolna, Nógrád, Gömör, Borsod, Abaúj,
Zemplén, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Máramaros megyébe,
az erdélyi Kalotaszeg, Mezõség és Marosszék, valamint
Felvidék számos falujába. Több népzenei lemezen, kazettán mûködött közre zenészként, szerkesztõként, gyûjtõ-közreadóként, illetve zenei rendezõként. Fontosnak
tartja a népzene gyûjtését, publikálását és tudományos
feldolgozását is. Többek között az „ugrós tánctípus” monográfiai munkáiban is részt vett.

óta veszek részt a népzenei mozgalomban, rendszeresen
járok népzenét gyûjteni, publikálok, részt veszek a népzenei oktatásban, a népzenei-néptáncos fesztiválokon,
versenyeken zsûritagként tevékenykedem, továbbá aktívan muzsikálok is – tette hozzá a szakember.
Vavrinecz András most is oktat a Nyíregyházi Egyetemen. Munkájáról elmondta, hogy jelenleg négy hegedûs
hallgatója van, tapasztalatával önálló munkára sarkallja
õket, s abban inspirálja, hogy a késõbbiekben önállóan
fel tudják dolgozni a különbözõ népzenei forrásokat, megismerjék a népzenei stílusokat.
– Fontosnak tartom a hangszeres népzenei repertoár átadásában a stílushûséget, arra törekszem, hogy hallgatóimnak megtanítsam, a gyûjtött vagy tanult népi dallamokból hogyan alkossanak újat, az elemekbõl komplex összeállításokat – emelte ki a népzenész-kutató.

TÖBB KIADVÁNYA IS MEGJELENT

IDÉN ELÕSZÖR
Kérdésünkre elárulta, hogy a Martin György-díjat idén
adták át elõször azon szakemberek számára, akik sokat
tettek az elmúlt években a népmûvészeti mozgalomért
Magyarországon.
– Az elismerés azért is fontos, mert az elsõk között megkapni nagy megtiszteltetés. A díjjal elismerték a több évtizedes szakmai, tudományos munkámat is, hiszen 1975

A jelenlegi és jövõbeni tudományos munkáiról elmondta, hogy nemrég jelent meg a Gömöri népzenei füzet címû
kiadvány brácsa-bõgõ melléklete, amelynek a hangzó- és
videómellékletét készítette el. Tavasszal jelenik meg egy
hasonló, Kalotaszegi népzenei füzet Viski Rudolf prímás
dallamaiból, ennek hangzóanyagát szintén õ készítette.
Fontos szakmai munkái közé sorolható a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének honlapján található néptáncos gyûjtésekbõl készült Néptánc Tudástár nevû adatbázis, melynek Táncdallamok része, valamint a Táncház Egyesület honlapján lévõ tudásbázis
néptáncos és népzenei forrásainak összeállítása is az õ
munkája. – Ez utóbbiban szöveges ismertetéseket, táncos
és zenei adatokat, videófelvételeket, fényképeket gyûjtöttem össze – emelte ki Vavrinecz András, Martin Györgydíjas népzenekutató.
(Szerzõ: Béres Tamás)

OLASZ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKLÕDTEK IRÁNTUNK HÚSVÉT A MÚZEUMBAN
Európai szinten kiemelkedõ digitális fejlettségûnek szá2017. ÁPRILIS 4–13-IG

mít Nyíregyháza városa, amely különbözõ területeken
kínál befektetési lehetõségeket az olasz vállalkozók számára, hangzott el a Smart City Nyíregyháza címû fórumon Rómában.

Az idei esztendõben a Jósa András Múzeumban is
készülõdünk a kereszténység nagy ünnepére, a húsvétra. A múzeumban kb. egyórás foglalkozás keretén
belül megismerhetjük az ünnepkör jeles napjait, szimbólumait.
Várjuk azoknak az óvodás és iskolás csoportoknak
a jelentkezését, akik velünk együtt szeretnék a húsvéti szokásokat feleleveníteni, e jeles ünnepkört megismerni, valamint egy kis ügyeskedésre is kaphatóak.
Jelentkezni lehet az alábbi foglalkozások valamelyikére: tojásfestés hagyományos technikákkal, bárány
vagy nyuszi „barkácsolás”.

A megyei jogú város a Digitális Magyarország fejlesztési program keretében Nyíregyházán mûködõ smart projekteket mutatta be a mobilitás, az életminõség javítása,
tehát az egészségügy és az oktatás terén, valamint az egovernment elektronikus közigazgatásban. A Római Szerzõdések 60. évfordulóján Rómában rendezett EU-csúcstalálkozó miatti nemzetközi érdeklõdést is kihasználva
népes hallgatóság kísérte Nyíregyháza bemutatkozását a
római magyar nagykövetséggel együttmûködésben rendezett találkozón.

A foglalkozás díja: 400 Ft/fõ
További információkért és idõpont-egyeztetés miatt felvehetik a kapcsolatot Vécseiné Lakatos Bernadett múzeumpedagógussal.
Telefon: 30/977-6975,
e-mail: kallaygyujtemeny@josamuzeum.hu
(x)

MINDEN NYÍREGYHÁZA MELLETT SZÓL
– Nyíregyháza nyitott város – hangsúlyozta dr. Kovács
Ferenc polgármester, aki nemcsak a város gazdasági lehetõségeirõl, hanem kulturális, idegenforgalmi kínálatáról és mindennapi életérõl is beszélt. Elhangzott, hogy a
kreatív és innovatív fejlesztések a turizmusban is meghozták az eredményt: a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma évrõl évre növekszik, tavaly
elérte az eddigi csúcspontot. A konferenciát követõ kétoldalú üzleti megbeszéléseken (B2B) olasz vállalkozók máris
jelezték szándékukat, hogy személyesen ismerjék meg
Nyíregyháza befektetési lehetõségeit – tájékoztatott a nagykövetség külgazdasági szakdiplomatája, Hagymási Tünde. A fórumon Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos kijelentette, ha magyarországi befektetésrõl van szó, minden Nyíregyháza mellett szól. Egyrészt a városban dolgozó magyar kis- és középvállalkozások, valamint nagy cégek komoly teljesítménye miatt, de jelentõs multinacionális vállalkozások is dolgoznak a térségben. Nyíregyháza felsõoktatási képzése, a térség jó közlekedése és inf-
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rastruktúrája szintén elõnyt jelent. „A 21. században azonban az számít leginkább, hogy Nyíregyháza digitális szempontból is élen jár Európában” – mondta Deutsch Tamás.
Hozzátette, hogy a nyíregyházi Smart City program sikerébõl tanulva az idén további városokban, vagy akár
nagyobb térségben indítanak hasonló projekteket, és a
programhoz csatlakozó városok polgármesteri hivatalainak dolgozói elsõként részesülnek digitális képzésben.
Nyíregyháza tavaly a Rómában rendezett Maker Faire
(Alkotók Vásárán) nemzetközi innovációs találkozón hívta fel magára a figyelmet a nyíregyházi SZC Bánki Donát
Mûszaki Középiskola diákjai által bemutatott intelligens
tûzoltózubbony által, amely díjazott innováció lett.
(MTI)
2017. MÁRCIUS 31.

HIRDETÉS

Kossuth-díjasok vendégjátéka
Nyíregyházán

Ritkán látható egy színházi darabban három Kossuthdíjas mûvész. Április 9-én este viszont ebben a szerencsében lesz része annak, aki jegyet vált Molnár Ferenc: Olympia
címû háromfelvonásos darabjára. Korcsmáros György rendezésében áll a Váci Mihály Kulturális Központ színpadára
Pásztor Erzsi, Szilágyi Tibor és Bezerédi Zoltán. A további
nevek is impozánsak, hiszen Szirtes Gábor és Egri Kati Jászai-díjas mûvészek is a hazai színjátszás javához tartoznak. Egyszóval valódi sztárparádé örvendezteti meg
a színházlátogatókat Molnár Ferenc klasszikusával.
A darab a monarchia korában játszódik és egy szerelmi történeten keresztül a társadalmi különbségekbõl
fakadó feszültségeket mutatja be. A finom fürdõvárosban zajló események szinte már a birodalom jó hírét
veszélyeztetõ botrány felé haladnak. Vajon legalább a
látszat megmenthetõ? Mindez kiderül azok számára,
akik szeretik a klasszikus magyar vígjátékokat.
Lázár István (x)

2017. MÁRCIUS 31.
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KULTÚRA

NÉPSZERÛ TV-S SOROZAT SZEREPLÕJE LETT ALEX
A Móricz Zsigmond Színházban gyermekszereplõként
kezdte színészi pályáját Ludas Alex, aki a március eleje
óta a weben kívül az M2-esen is látható, fõként a fiatalabb generációkat megcélzó Holnap tali! címû népszerû
sorozat szépfiúját alakítja.
A szüleivel a Kertvárosban laktak, amikor 2007-ben a
Valahol Európában címû musical stábjába beválogatta õt is
a rendezõ, Tasnádi Csaba. Elvarázsolta a színház világa,
ami életre szóló hatást gyakorolt rá. Két év múlva már az
egyik fõszerepet alakította ugyanott a Móricz 2009. címû
elõadásban. Az Annuska címû novellából készült adaptációban õ játszotta Ferkót. Ez volt színpadon az elsõ szöveges szerepe, amit nagyon izgalmasnak talált. Természetes
volt számára ezek után, hogy a nagykállói Korányi gimnázium dráma tagozatára iratkozzon be, ahol a színészmesterségre Kuthy Patrícia és Illyés Ákos tanította, akikkel egykor a Valahol Európában címû elõadásban játszott.

KIVÁLASZTOTTÁK A CASTINGON
– Még középiskolásként szerepeltem a Hairben, amit
Ladányi Andrea rendezett – idézte vissza. – Nagyon sokat
javított a mozgásomon mindaz, amit a tánckar tagjaként
tõle tanultam. Egy ideig a Pesti Magyar Színiakadémiára
jártam, s játszottam is egy gyerekdarabban a Pesti Magyar
Színházban. Tavaly májusban visszaköltöztem Nyíregyházára, s már kezdtük próbálni a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról-t, amikor megkeresett a Holnap tali!
producere, Kirády Attila, aki tanárom volt az akadémián,
hogy castingeljek. Gergõ karaktere illik rám, így nagy örömömre kiválasztottak a szerepre. Októbertõl kezdtünk
forgatni. Kezdetben a holnaptali.hu-n lehetett megnézni,
márciustól azonban a köztévé is adja az elsõ évadot, miközben mi a másodikat forgattuk Békásmegyeren egy szakközépiskolában, Rákospalotán, ahol a lakások találhatók,
a külsõ jeleneteket pedig különbözõ helyszíneken vettük
fel. (Közben nekem volt egy reklám fõszerepem is.)
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Fotó: internet

Õ A SOROZAT SZÉPFIÚJA
Mint elmondta, ragyogó a stáb, hihetetlen szoros kapcsolat alakult ki közöttük. Vannak olyanok, akik évek óta
játszanak a Tháliában, a Madáchban, többen a Pesti Magyar Színiakadémia növendékei, de olyanok is akadnak,
akiknek nincs szakmai „elõélete”. Tapasztalta, nagy a produkció nézettsége: felismerik az utcán, fotót akarnak vele
készíteni, autogramot kérnek... A közönségtalálkozókon
elmondták a fiatalok, hogy nagyon tetszik nekik a sorozat. Ennek oka, hogy az õ szemszögükbõl mutatják be az
életüket, s azon a platformon keresztül próbálják õket el-

érni, amit a mindennapokban használnak: Facebook, mobil, laptop... Az õ karaktere, Gergõ egy vagány srác, viszonylag jó tanuló, szereti a kihívásokat, a bulikat...
– Számomra most a Holnap tali! a legfontosabb, de
közben kilátásban vannak más produkciók is. Ha csak egy
elõadásra is, de szívesen visszajönnék szülõvárosomba.
Nagyon hiányzik nekem a színház, de a filmezést tartom
az igazinak. Kevés szabadidõm van újabban, de ismét elkezdtem konditerembe járni, BMX-ezek, gördeszkázok.
A produkcióban látható eszköz is az enyém. S hogy mit
üzenek a nyíregyházi olvasóknak? Holnap tali!
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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HIRDETÉS

Nyíregyháza összevezetett
eboltási idõpontok, helyek 2017. – I. rész
Április 1. Dr. Petromán László Nyírszõlõs

Április 1. Dr. Gubicz Pál

Április 1. Dr. Bánhidi László

Nyíregyháza

Nyíregyháza

Április 1. Dr. Kovács Petra

Nyíregyháza

Április 2. Dr. Kovács Petra

Nyíregyháza

Április 7. Dr. Kovács Petra

Nyíregyháza

Április 8. Dr. Kovács Petra

Nyíregyháza

Április 8. Dr. Bánhidi László

Nyíregyháza

Április 8. Dr. Gubicz Pál

Nyíregyháza

Április 8. Dr. Gonda Gedeon Nyíregyháza
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08.00–09.00
09.30–10.30
11.00–11.30
12.00–12.30
12.40–13.00
07.30–07.45
08.00–08.20
08.30–09.00
10.00–10.30
11.00–11.30
08.00–10.00
11.00–12.30
13.00–14.00
12.00–13.00
13.30–14.30
15.00–16.00
16.30–17.30
14.00–15.00
15.30–16.30
17.00–18.00
16.30–17.30
17.30–18.00
14.00–15.00
15.00–16.30
17.00–18.00
08.00–09.30
10.30–12.00
12.30–13.30
07.30–08.45
09.00–10.15
10.30–11.00
11.15–11.30
12.00–12.30
13.00–13.15
07.00–08.00
08.30–09.00
09.10–09.30
10.00–10.30
11.00–11.30
16.00–17.00
17.30–18.00

Sugár u.
Kollégium u.
Csernyikbokor
Csongor u.–Tölgyes u. sarok
Kincs u., Kincs Presszó
Kovácsbokor
Gerhátbokor
Rókabokor
Benkõbokor
Újtelekbokor
Úttörõ u.–Fácán u. sarok, ABC
Aranykalász sor, sóüzem
Muskotály u., régi baromfitelep
Kilátó u.– Kulcsár u. sarok
Ipari u.–Tímár u. sarok
Alma u. ABC
Lakatos u.–Kacagó u. sarok
Csárda u. buszforduló
Nyírjes
Nagyszállás
Pazonyi út–Család u. sarok
Örökösföld, fodrászat
Matróz u. eleje
Palánta u.–Tábor u. sarok
Koszorú u. ABC
Hotel Tara elõtt
Fürdõ u.–Venyige u. sarok
Tölgyes u.–Sikló u. sarok
Tokaji út, Rákóczi kocsma
Sátor u., Pirike presszó
Füzesbokor, postaláda
Antalbokor
Jánosbokor
Zomboribokor
I. Mandabokor, Kultúrháznál
II. Mandabokor, bolt elõtt
Bálintbokor
Alsóbadúr
Vadas buszforduló
Pompás u. eleje
Tornácos u. eleje

NÉPI ÉKSZERKÉSZÍTÕK – GYÖNGYFÛZÕK RÉSZÉRE
HÁROMNAPOS INTENZÍV SZAKKÉPZÉST SZERVEZÜNK:
2017. ÁPRILIS 7-8-9-ÉN NAPONTA 9–13 ÓRÁIG
a Vasutas Mûvelõdési Házban, Nyíregyháza, Toldi u. 23.
A szakképzéshez regisztráció szükséges.
TELEFON: 42/786-141
MOBIL: 06-30/448-5500
CSALÁDI HÁZAT
KERESEK
Nyíregyháza-Kertvárosban saját részre jó állapotú, önálló családi házat
keresek maximum 20 millió forintig. Ingatlanközvetítõk kérem ne hívjanak. Tel.: 06-30/700-1410

2012. 10. havi
Honda Civic 1.8
benzines,
automataváltós,
gyári navigációval,
extra felszereltséggel,
fehér metál színben,
Magyarországon
üzembe helyezett,
elsõ tulajdonostól

ELADÓ.
Ugyanitt
Aprilia SR 50 robogó,
3500 km, tulajdonostól,
teljesen
sérülésmentesen

ELADÓ.
Érd.: 06-70/625-8998,
06-70/310-4506
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MÁRCIUS
PÉNTEK

MÁRCIUS

24

SZOMBAT

25

ELISMERÉS

DUPLÁZTAK

Magyarország legeredményesebb
sportiskolás úszója lett Hatházi Dóra,
a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzõje, az Arany János Gimnázium és
Általános Iskola tanulója. A plakettet
Gyula Sándor, Dóra edzõje is megkapta az eredményes munka elismeréseként. A Legjobb Sportiskolás sportági
sportolója címre 32 fiatalt javasoltak.
Közülük 16 sportágban 23 versenyzõt és edzõjüket részesítették díjazásban.

16 egyesület 131 versenyzõje állt
rajtkõre a Hajdúszoboszlón megrendezett 400 méteres felmérõ úszóversenyen. Két versenyszámot hirdettek
meg, a 400 m gyors- és a 400 m vegyesúszást. A Nyíregyházi Sportcentrum 14
fõs csapattal indult, ebbõl kilenc versenyzõ szerzett összesen 18 érmet,
minden éremszerzõ kétszer állhatott
dobogóra. A nyíregyháziak jó formában vannak, az elmúlt versenyeken
több számban is diadalmaskodtak.

BAJNOKI ELÕDÖNTÕ
Nyolc év után jutott be a legjobb négy
közé a nyíregyházi nõi röplabdaegyüttes az
Újpest kétszeri legyõzésével. A Fatum
Nyíregyháza a Vasas ellen vív három nyert
meccsig tartó párharcot a bajnokság elõdöntõjében.
– Természetesen örülünk annak, hogy
azok után, hogy a Magyar Kupában érmet
szereztünk, a bajnokságban is teljesítettük

tervünket és ott vagyunk az elõdöntõben,
de még nincs vége az idénynek, szeretnénk
minél fényesebben szerepelni, minél elõkelõbb helyen zárni a bajnokságot. Lehet
még fejlõdni, és mostantól a döntõbe jutás

SPORTPROGRAM
Március 31–április 2., péntek–vasárnap Móra, Bem, Zrínyi, Wesselényi iskolák, Kézilabda diákolimpia
Április 1., szombat 18.00 Continental
Aréna, Nyíregyházi KC–Mizse KC kézilabda-mérkõzés

a cél. Jól ismerjük a Vasast, szoros mérkõzéseket vívtunk velük az alapszakaszban,
de tudunk még egymásnak újat mutatni –
mondta Horváth András vezetõedzõ.
Több nyíregyházi játékos is ott van a
magyar nõi röplabda-válogatott keretében.
Vacsi Evelin, Villám Lilla, Leidgeb Noémi
és Szombathelyi Szandra személyében
négy nyíregyházi tagja is van a nemzeti
csapatnak, Kalotai Zsófia pedig a kiegészítõ keretbe került be. Alberto Salomoni
együttese Németországban és Szlovéniában is edzõtáborozik a május 31-én induló
selejtezõsorozat elõtt. Nyíregyházán is
játszhat majd a nemzeti csapat.

Mindössze 3 éves volt, amikor golfozni
kezdett, 13 évesen pedig minden idõk legfiatalabb versenyzõjeként a felnõttek között is gyõzött idehaza Závaczki Bálint. A
nyíregyházi sportoló nagyon eltökélt, és
már most amerikai ösztöndíjjal csábítják
a tengerentúlra. Õ azonban elõbb Európában szeretne bizonyítani.
– Ez a 26. junior nyílt bajnokság elsõ
helyéért járó díj. Ez a külföldi, ez pedig a
magyar elsõ helyért járó díj, ez pedig a
kedvenc díjam a Hole in one, azaz elsõre
a lyukba. 183 méterrõl ütöttem be a labdát
– mutatja büszkén trófeáit Závaczki Bálint.
Egy komplett szobát töltenek meg relikviái. A nyíregyházi golfozó mindössze 14 esztendõs, de már számos rangos versenyt
nyert. Nemcsak idehaza, hanem gyõzött
többek között Ausztriában, Szlovákiában és
Csehországban is, de jó eredményeket ért
el Olaszországban, Spanyolországban vagy
éppen Skóciában is. Felkerült a világranglistára, ami azért nagy dolog, mert a férfiaknál sokáig õ volt az egyedüli magyar a
listán. Minden 3 éves korában kezdõdött,
amikor az édesapja lefûrészelte az egyik
ütõ nyelét, hogy Bálint golfozhasson.
– Itt nõttem fel a golfpályán, majdnem
minden napomat gyakorlással töltöttem.
Nagyon jó néha visszagondolni, hogy kicsiként kezdtem, és ahová eljutottam, mekkora különbség van közte. Amit apukámtól láttam, azt másoltam, ütögettem, majd
elkezdett velem foglalkozni. Beleszerettem
a golfba, és a mai napig nagyon szeretek
játszani. Megfogott a friss levegõ, a golf
szépsége – mesélte a 14 éves sportoló.
Bálint és a család részérõl óriási lemondással jár a versenyzés. Mivel magántanuló, így édesanyja készíti fel a félévi vizs-

– A célunk az, hogy profi sportoló legyen, hogy ebbõl megélhessen, ha már ez
az élete hároméves kora óta. Ha ez sikerül, akkor mindent elértünk. Ennek nagyon
sok összetevõje van, sok dolog közbe jöhet, jókor kell jó helyen lenni, a versenyeknek jól kell sikerülniük. Ha véletlenül ez

Závaczki Bálint a 8. az európai ranglistán
mégsem sikerül, B verzióként továbbtanulás lehet külföldön, ami szintén óriási dolog. Már 14 évesen Bálintnak golf ösztöndíjat ajánlottak az egyik amerikai egyetemrõl. Nem mentünk bele komoly tárgyalá-

A Vasas elleni párharc (három nyert
meccsig tart) idõpontjai:
04. 04. 17.30 Budapest
04. 07. 16.30 Nyíregyháza
04. 10. 18.00 Budapest
04. 12. 17.30 Nyíregyháza (amennyiben szükséges)
04. 14. 19.30 Budapest (amennyiben
szükséges)

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 2., vasárnap 18.00 Nyíregyházi KC–Mizse KC kézilabda-mérkõzés
közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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AMERIKAI EGYETEMRE
CSÁBÍTJÁK

A Závaczki család mindent megtesz Bálint sikerének érdekében
gákra, és eddig mindig kitûnõ lett. 2015ben Budapesten vehette át a Magyarország
Jó tanuló-Jó Sportolója elismerést.
– Októbertõl május közepéig a tanulásé
a fõszerep, ilyenkor ezt télen csak a kisebb
edzõtáborok szakítják meg. Nyáron nagyon
keveset vagyunk itthon, és nincs esély a
tanulásra. A golf egy fejjáték, ezért nagyon
fontos a tanulás is – mondta Bálint.
Édesapja az edzõje is, így a család a versenyekre és az edzõtáborokba is együtt utazik. A magyar tehetségre már külföldön is
felfigyeltek.

sokba, de jó érzés az, hogy megkeresték
az alapján, hogy milyen helyen áll az európai ranglistán – mondta Závaczki Zsolt.
Bálint jelenleg a legjobb magyar férfi versenyzõként a 2100. a világranglistán. 70 millióan golfoznak a világon, de csak azok kerülhetnek fel a listára, akik már megnyertek
egy nyílt versenyt. Azzal pedig végképp nagyon kevesen büszkélkedhetnek, hogy egy
ütésbõl a lyukba találtak. Bálintnak ez már
kétszer sikerült. A versenyzõ neve most is jól
cseng, s a célja ebben az idényben, hogy
megvédje címeit idehaza és külföldön is.
2017. MÁRCIUS 31.

PROGRAMOK

18 ÉVEN FELÜLIEKNEK!
Virgilius Moldovan szobrászmûvész kiállítása nyílik a Városi Galériában április 6-án 16.30-kor, s május 10-éig látható három helyszínen.

PROGRAMOK

FOGADÓÓRA IDÕSEKNEK
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.
„TÖRTÉNETI TEXTÍLIÁK”. Európai Mûvészetek és Kézmûvesség Napjai rendezvénysorozatához csatlakozva a Népi
Kézmûves Alkotóházak és Mûhelygalériák Országos Szervezetének tagjaként az „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület
március 31–április 3. között a Nyíregyháza Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban (Toldi u. 23.) „A kézmûvesség összekovácsol” címmel a IV. Országos Hétvégéje programsorozatát az „Aranykapu” Bemutatóteremben a Reformáció 500 éve
címmel „Történeti textíliák” Kiállításán. Kovácsné Tar Ilona
textiltervezõ népi iparmûvész és dr. Puskásné Oláh Júlia Nívódíjas textiltervezõ népi iparmûvész, a népmûvészet mestere református templomok úrasztali terítõit mutatják be. A
kiállítás megtekinthetõ: május 30-áig.

„KÉK SÉTA”
A Nyíregyházi ILCO Egyesület szeretettel vár minden érdeklõdõt, aki csatlakozni szeretne április 6-án a
Kossuth térrõl induló „Kék sétához”. Március a vastagbélrák elleni küzdelem hónapja. Az egyesület célja,
hogy felhívják a figyelmet a vastagbélszûrés fontosságára, s hogy tájékoztatást nyújtsanak a vastagbéldaganat kialakulásáról, a betegség tüneteirõl és a szûrési
lehetõségérõl.
A rendezvény fõvédnöke: dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza MJV alpolgármestere. Szakmai védnök: dr. Tóth
Lajos Barna, a Jósa András Oktatókórház sebészetének
vezetõ fõorvosa. Program: 10.00 Gyülekezõ a Kossuth
téren, tájékoztatás. 12.00 A „Kék séta” kezdete. Öltözzön kékbe és tartson velünk! „Egy rák nélküli jövõért!”
FINNORSZÁGI DALOK TANULÁSA – a Nyíregyházi Magyar-Finn Baráti Egyesület tavaszi összejövetele március 31én 16.30-tól a Bethlen Gábor Gimnázium és Általános Iskola (Nyíregyháza, Gomba utca 7.) 5. osztály tantermében (1.
emelet, hátsó épületszárny).
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: április 1-jén 9.30–
12.30: Barka készítése. 4-én 14.00–16.00: Állatfigurák készítése. 5-én 10.00: Babaangol. 6-án 10.00: Hogyan óvjuk
egészségünket? Elõadó: Sarudy Zoltánné.
A XXVIII. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ
Regionális Döntõjének elõadásaira várják az érdeklõdõket

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 1., szombat 19.00 A Fõfõnök, Bemutató bérlet, Krúdy Kamara
Április 3., hétfõ 15.00 A kisfiú meg az oroszlánok,
Dumbó bérlet, Nagyszínpad
19.00 A Fõfõnök, Vidám „A” bérlet, Krúdy Kamara
Április 4., kedd 14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Kisherceg bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Arany „D” bérlet, Krúdy Kamara
Április 5., szerda 14.00 A kisfiú meg az oroszlánok,
Garfield bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Zrínyi „A” bérlet, Krúdy Kamara
Április 6., csütörtök 14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Kuka bérlet, Nagyszínpad
19.00 A Fõfõnök, Vidám „B” bérlet, Krúdy Kamara
Április 7., péntek 19.00 A hullaégetõ, Bérletszünet,
Nagyszínpad
19.00 A Fõfõnök, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara
2017. MÁRCIUS 31.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. április 3., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, 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. április 3., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2017. április 3., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.
Vassné Harman Gyöngyi (13. sz. vk.
önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. április 4., 18.00 óra.
Helyszín: Felsõsimai Közösségi Ház, Nyíregyháza,
Furulya utca 37.
Idõpont: 2017. április 5., 18.00 óra.
Helyszín: Butykai Közösségi Ház, Nyíregyháza,
Benkõ István utca 1.
Idõpont: 2017. április 6., 18.00 óra.
Helyszín: Vajdabokori Mûvelõdési Ház,
Nyíregyháza, Csendes utca 2.
Idõpont: 2017. április 11., 18.00 óra.
Helyszín: Mandabokori iskolaépület, Nyíregyháza I.
Mandabokor 4.
Idõpont: 2017. április 12., 18.00 óra.
Helyszín: Rozsréti Részönkormányzati Iroda,
Nyíregyháza, Fenyõ u. 1. sz.
Tóth Imre (10. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. április 7., 17.00 óra.
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas
János tér 8. fszt. Móra-terem.

április 1-jén 14.30-tól a VLAMI Bethlen Gábor utcai székházába, április 2-án 9.30-tól pedig a Móricz Zsigmond Színházba, a Krúdy Kamarába és a MÛvész-be. Ugyancsak várják a látogatókat a IV. Krutilla József Országos Akvarellfestõ
Versenyre április 1-jén a Tiszavasvári Általános Iskolába.
15 ÉV TÛVEL, CÉRNÁVAL – a Nyírbálók Foltvarró Egyesület tagjainak csoportos kiállítása tekinthetõ meg a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában április 1–21-éig.
Megnyitó: 15.00 óra.
AZ AUTIZMUS VILÁGNAPJA alkalmából várja az érdeklõdõket a Most élsz Egyesület és az Új ÉFOÉSZ Tarnay Ottó
Egyesület A jövõnk – Új eredmények az autizmus kutatásá-

AJÁNLJA HÁZIORVOSÁT!
Hetedszer indult el az OTH/ÁNTSZ égisze alatt „Az
év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat, amelyben
keresik a tavalyi év legjobb, a betegeivel legtöbbet
törõdõ háziorvosát, nõvérét, egyszóval praxisát határon innen és határon túl. Elsõsorban a páciensek, de
az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok, plébániák, iskolák, idõsotthonok javaslatait is várják. A pályázat hivatalos weboldala a www.evpraxisa.hu címen érhetõ
el. Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét az ajánló oldalon (http://www.evpraxisa.hu/ajanl) küldhetik be
2017. május 10-éig!

A Nyíregyházán kiállításra kerülõ munkák közül a
nagy mesterségbeli tudással készített, ironikus,
érzelemgazdag bronz portrékat a Nyíregyházi Városi
Galéria termeiben láthatjuk. A Váci Mihály Kulturális
Központ földszinti kiállítóterében hatalmas méretû
bronz és szilikon portrékkal találkozik majd a közönség. A Pál Gyula Teremben pedig a társadalomkritikai
témákat feldolgozó mûvek kerülnek kiállításra. A hatalmas, 3 méter magas mûgyanta és szilikon akt szobrok formaalkotása, expresszivitása olyan megrázó,
hogy csak felnõtt korú látogatóknak ajánlják.
ban címû szakmai rendezvényére. Helyszín: Váci Mihály
Kulturális Központ. Idõpont: április 3-án 10.00 óra.
ALFÖLDI TÁJ, ALFÖLDI VÁROS... A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára a Beszélgetések a 20. századról címû programsorozat keretében várja
az érdeklõdõket április 3-án 11.00 órakor az Alföldi táj, alföldi város, alföldi társadalom címû elõadásra. Dr. Szilágyi
Zsolt történész, egyetemi adjunktussal Gottfried Barna
fõlevéltáros beszélget. Helyszín: a levéltár kutatóterme (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.).
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Nyírszõlõsi: április 4-én
10.00, 5-én 11.50, 6-án 9.00: Húsvéti foglalkozás. 6-án 14.00:
Szépolvasó verseny. Vécsey utcai: április 7-én 16.00–17.00:
Könyvtári szöszmötölõ. Kreatív foglalkozás. Téma: húsvét.
GITÁRVERSENY. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány április 7-én 9.15-tõl megrendezi a III. Kelet-Magyarországi Gitárversenyt. Helyszín: Nyíregyháza, Kürt utca 5–11.

GÁLVÖLGYI NYÍREGYHÁZÁN
Gálvölgyi János negyven éve dédelgetett álma vált
valóra az idén, amikor a gyõri Vaskakas Bábszínházzal
és az Orlai Produkciós Irodával közösen jegyzett új darabban eljátszhatta A hullaégetõ c. színdarab fõszerepét. Az elõadás most Nyíregyházára is elérkezik és a
Móricz Zsigmond Színházban mutatják be április 7-én.
EGÉSZSÉGNAP A VASUTASBAN április 8-án 10.00 órától.
Érdekes témákkal, elõadásokkal, tanácsadással, önismereti
tréninggel, ételkóstolóval is várják az érdeklõdõket. A belépés díjtalan, de egyes programok regisztrációhoz kötöttek.
Információ: Nyíregyháza, Toldi u. 23., 42/504-490.
TIFFANY-KIÁLLÍTÁS. A Korzó Bevásárlóközpont Galériájában Csatlós Tímea és Incze Ottó Tiffany üvegmunkáiból,
ékszereibõl és miniatûr ónfiguráiból tekinthetõ meg válogatás, április 8-áig. A kiállítás tartama alatt minden pénteken
személyesen találkozhatnak az alkotókkal. Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont, B épület 2. emelet, Kézmûves Porta. Nyitva: vasárnap kivételével naponta 10.00–19.00 óráig.
KELET BABABÖRZE ÚJ HELYSZÍNEN! Április 9-én 8.00–
13.00 óráig Nyíregyháza Búza téri piaccsarnokban baba-,
gyerek-, diákruha, játékvásár! Vásárlóknak ingyenes! A gyerekeket ingyenes Logiko-P okosító játszóasztal várja! Asztaljegyváltás: 06-30/611-5447.

GAZDIKERESÕ
Brigi: Körülbelül 9 éves, ivartalanított, keverék szuka, aki
kölykeivel együtt került Állatotthonunkba. Kicsit magának
való természetû, de nagyon ragaszkodó, hûséges „öreglány”. Egy türelmes, szeretõ, gondoskodó gazdira vágyik.
Bence: Körülbelül 3 éves, ivartalanított, keverék kan, aki
Nagykállóban élte a kóbor állatok szomorú életét. Bence
számára mindennap a túlélésrõl szólt, hiszen látása rossz,
így rengeteg veszély leselkedett rá. Bence, társával, Biával
rótta a város utcáit. Bence rendkívül alázatos, ragaszkodó
természetû. Gyenge látása miatt szeretõ, türelmes, elfogadó gazdit keres.

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

A GÖRÖGKATOLIKUS PÜSPÖKI PALOTA
„A Szent-Mihály- és Vármegyeház-utcák sarkán lévõ
hatalmas telektömbön bérpalotát óhajtott emeltetni az
egyház, amelyben a fõesperes, lelkészi és kántorlakások nyerjenek elhelyezést; a palota többi része pedig a
tervezõ által legjövedelmezõbbnek gondolt bérhelyiségeket foglalja magában” – e sorokkal kezdõdött a
görögkatolikus püspöki palota bemutatása a Magyar
Építõmûvészet címû lap 1909. évi számában. A Führer
Miklós építész tervei alapján eredetileg parókiának és
bérpalotának szánt épület a szecesszió egyik ékes nyíregyházi példája. 1908-ban tették le az alapkövét és 1909
májusában adták át rendeltetésének. Az építkezést a
László Testvérek építõmesterek végezték, míg az
iparosmunkák legnagyobb része „jobb pesti iparosok”
nevéhez köthetõ. Külön említésre méltó Krisztián Sándor szobrász és restaurátor, aki az épületet díszítõ dombormûveket készítette. Azért a kivitelezésben helyi vállalkozók is kaptak megbízást, például az üvegezést
Wassermann Sámuel, a bádogosmunkát Papp Dániel
végezte.
A görögkatolikus egyházvezetõk és hívek régi vágya
teljesült, amikor 1912-ben megalapították a Hajdúdorogi
Egyházmegyét. Miklósy István sátoraljaújhelyi parochust
1913. október 5-én, Hajdúdorogon szentelték fel az egyházmegye elsõ püspökévé. Miklósy püspök ideiglenes
székhelyéül – elsõsorban logisztikai és gyakorlati szempontok miatt – Debrecent választotta. Azonban ott 1914.
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

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

február 23-án román szélsõségesek bombamerényletet
kíséreltek meg ellene. A püspök túlélte a merényletet,
de három közvetlen munkatársa életét vesztette. Ezt követõen Miklósy az egyházmegye székhelyét Nyíregyházára helyezte át. Így teljesült azoknak az óhaja, akik
kezdettõl a nyíregyházi székhely mellett agitáltak, akik
hirdették, hogy a „város közönsége önmagát becsüli
meg, magyar kultúrát, hazafias célt szolgál, ha nem csak
kebelébe fogadja, hanem áldoz is az új püspökség székhelyéért”. Így lett a bérpalotának is kiváló épületbõl
püspöki palota, amely az elsõ idõkben olyan vállalkozásoknak is helyt adott, mint a Pannonia kávéház...

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.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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