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NAPRÓL NAPRA

ÉLETBEVÁGÓ.
Újabb életmentõ
készüléket állítottak
szolgálatba Nyíregyházán, ezúttal a Krúdy
Gyula Gimnáziumban.
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NYÁRI TÁBOROK

NYÁRI TÁBOROK.
A jó idõ is azt jelzi:
nem kell sokat aludni
és elstartolnak az
önkormányzati nyári
táborok, amelyekre
már lehet jelentkezni.
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KÖZGYÛLÉS
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BÖRTÖNLÁTOGATÁS
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FÕFÕNÖK

ÁLLÁSBÖRZE

HAMARABB ÉRKEZIK A NAPLÓ
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a húsvéti ünnepekre való tekintettel változik a Nyíregyházi Napló következõ számának megjelenése. A megszokottól ellentétben nem a hétvégén, hanem április 12-én, szerdán találhatják majd postaládájukban. A hosszú hétvégére igyekszünk majd minél tartalmasabb írásokkal szolgálni Önöknek. Beszámolunk a hétvégi eseményekrõl, lesz szó húsvéti elõkészületekrõl és nem maradnak el a programajánlóink sem. Kívánunk minden kedves
olvasónknak kellemes készülõdést, jó pihenést. Az ünnepek után változatlanul
péntekenként jelenünk majd meg.
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NÁLUNK JÁRTAK
A JÖVÕ ÚJSÁGÍRÓI

A napokban a Nyíregyházi Napló szerkesztõségében tett látogatást a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi
Sándor Tagintézményének 5. b osztálya osztályfõnökükkel,
Roma Ádámmal, aki egyébként a közelmúltban vehette át
Budapesten a pedagógusoknak járó Oscar-díjat. A diákok láthatták a szerkesztés és tördelés folyamatát, de mint képünk
is mutatja, segítettek elkészíteni a Napló címlapfotóját is.

CSATORNAFELÚJÍTÁS ÉS FORGALOMKORLÁTOZÁS A LUJZA UTCÁN
Csatornafelújítási munkálatok kezdõdtek április 4-étõl
a Lujza utcán. A beruházás érinti az Alma és a Vércse
utcákat is. A munkálatok idejére egyirányúsították a Lujza utcát, amelyre csak a Kállói útról van lehetõség behajtani. Emellett 30 kilométeres sebességkorlátozást és elõzési tilalmat is bevezettek.
Rendes Sándor, a nyíregyházi Polgármesteri Hivatal
sajtószóvivõje elmondta, Borbánya területén mindig is
gondot okozott az összefüggõ csapadékelvezetõ rendszer
hiánya. Nagyobb esõzések idején a belvíz milliós nagyságrendû károkat okozott, és fennakadások voltak a közlekedésben is. Az esõvizet a városüzemeltetõ NYÍRVV
Nonprofit Kft. szippantóautókkal kényszerült elszállítani
kármegelõzési szándékkal. A mostani beruházással ez a
probléma fog megoldódni.

BERUHÁZÁS TÖBB SZAKASZBAN
Az önkormányzat 2010-tõl látott hozzá a probléma
megoldásához, majd 2013-ban elkészült Nyíregyháza
komplett belvíz- és csapadékvíz-elvezetési koncepciója
is. Ebbe illeszkedik be a Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csatornahálózat-fejlesztés is, ami négy szakaszban, több mint 660 millió forintos pályázati támogatásból valósul meg. Az elsõ két szakaszban a Tüzér utcán
és a Szántó Kovács János utcán folytak a csatornafelújítások. A Lujza utcán, majd a Tünde utcán a régi, beton
csõcsatornákat bontják el, helyükre nagyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsatorna kerül. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2017 õszére fejezõdnek be teljesen.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
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RENDHAGYÓ FRANCIAÓRA

NAPLÓS KIRÁNDULÁS

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vendége volt Yves Gaudin
francia költõ és Hugues Denisot francia oktatási attasé. A foglalkozáson a
Kölcsey és a Szent Imre gimnázium diákjai is jelen voltak.

Szlovákiában járt a múlt héten a
Nyíregyházi Napló szerkesztõsége.
Rövid sétát tettek az óruzsini víztározó körül, majd Kassa belvárosát fedezték fel. Megmászták a Zsigmond-torony 160 lépcsõfokát, de programjukból a Rodostói ház sem maradt ki.
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BRINGÁRA PATTANTAK

DIÁKSZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL

25 °C, 40 km, 61 fõ, napsütéses nap.
A Bringádám Egyesület megtartotta az
idei év elsõ túráját. Borbányáról indultak el, Oroson át jutottak el Nyírpazonyig, majd mielõtt Sóstóra értek volna, megpihentek Libabokorban. Közben persze volt játék és móka is.

A Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola székházában, valamint
a Krúdy Kamarában és a MÛvészben
rendezték meg az Országos Diákszínjátszó Fesztivál Regionális Döntõjét,
amirõl a Cigánymandala, a Napraforgó és a Moralitá-sokk jutott tovább.

ÁPRILIS
HÉTFÕ
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MÓRA NAPOK

MÓRICZ 35

Idén is megrendezték a hagyományos Móra napokat a nyíregyházi
Móra Ferenc Általános Iskolában. A
programok során több mint 900 kisdiák mutatta meg tudását a különbözõ tanulmányi, természetismereti és
néptáncversenyeken.

Fennállásának 35. évfordulóját ünnepli a Móricz Zsigmond Általános Iskola. A héten az iskola tanulói különbözõ tanulmányi versenyeken is részt
vehettek, de volt Ki mit tud is, az eseménysorozatot pedig pénteken, alapítványi bál zárja.

ÁPRILIS
KEDD
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ÁPRILIS
SZERDA

3D NYOMTATÓ A BÁNKIBAN

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ a városháza dísztermében fogadta a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium holland csereprogramjának keretében Nyíregyházára érkezett holland diákokat és
tanáraikat.

3D nyomtatóval gazdagodott az
NYSZC Bánki Donát Mûszaki Középiskolája és Kollégiuma oktatási segédeszköz parkja egy alapítványi bál bevételébõl. A tanulók a printer segítségével betekintést nyerhetnek a 3D modellezés
és mérnöki tervezés világába is.
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Újabb életmentõ készüléket állítottak
szolgálatba Nyíregyházán, ezúttal a Krúdy
Gyula Gimnáziumban. Ezzel harminckettõre növekedett a kihelyezett defibrillátorok száma a városban, ráadásul így már
nyolc oktatási intézményben található.
Az életmentõ készülékre való gyûjtés és
beszerzés még a szülõi munkaközösség
felvetésére indult el az intézményben. A
Krúdy Diákönkormányzata a diákbál teljes bevételét erre a célra adományozta, az
SZMK pedig az Alapítványi Bál bevételébõl ajánlott az eszköz beszerzésére összesen 470 ezer forintot – tájékoztatta szerkesztõségünket Christ Gyula igazgató, aki
hozzátette, köztudott, hogy a defibrillátorok segítségével a klinikai halál állapotában lévõ betegek sokkal nagyobb eséllyel
éleszthetõk újra. Egy közösségben, így egy

iskolában is pedig sajnos elõfordulhatnak
olyan esetek, amikor azonnali segítség
nélkül tehetetlenek lennének, így az életmentõ készülék nagy elõrelépés az intézmény életében.
– A defibrillátor beszerzésének ötletét
és megvalósítását, valamint az anyagi források összegyûjtését övezõ összefogás
megmutatta, hogy a cél nemes és támogatandó. A pedagógusokat és a mûszaki dolgozókat már kiképezték az eszköz használatára, ami mûködés közben szóban irányítja az újjáélesztést.
Az életmentõ készüléket szombaton, a
Krúdyfeszt családi és sportnapon adják át.
A defibrillátort az iskola portáján helyezik
el, de az épület több pontjára is tesznek ki
a készülék elérhetõségére utaló piktogramot, így baj esetén rövid idõ alatt, könnyen
hozzáférhetõ lesz.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KIHELYEZETT DEFIBRILLÁTOROK NYÍREGYHÁZÁN
Bem József Általános Iskola (Epreskert u. 10.), Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok
u. 53.), Kis SZTK (Szent István u. 14.),
Központi Orvosi Ügyelet (Szent István
u. 70.), Mozgáskorlátozottak SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesülete
(Tiszavasvári út 41.), Nyíregyházi Állatpark, Nyíregyházi Fõiskola (Sóstói út
31/B), Orvosi rendelõ (Ferenc krt. 4/A),
Orvosi rendelõ (Körte u. 16.), Orvosi
rendelõ (Ungvár stny. 37.), Orvosi rendelõ (Szent István u. 10.), Orvosi rendelõ (Vay Ádám krt. 7.), Polgármesteri
Hivatal Nyíregyháza, START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei
Közhasznú Nonprofit Kft. (Bujtos u. 32.),

Sóstói Parkfürdõ, Vasútállomás, Városi
Stadion, Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29.), FILO Sportegyesület (Lapály u. 2-4-6.), Kodály Zoltán Általános Iskola (Vay Ádám krt. 18.),
Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi
u. 6.), Búza téri piac, Móricz Zsigmond
Színház, Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda
és Alapfokú Mûvészeti Iskola (Ungvár
stny. 19.), LEGO, Continental (Derkovits
u. 137.), Michelin (Bottyán János u. 15.),
Eissmann (Bottyán János u. 8/A),
Electrolux (Ipari Park), Nyíregyházi Törvényszék (Bocskai u. 2.), Agroker Holding Zrt. (Kinizsi Pál u. 2.), Krúdy Gyula
Gimnázium (Epreskert u. 64.).

ERÕSÖDIK AZ EGYETEM

5

HOLLAND DIÁKOK

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

ÉLETBEVÁGÓ: A KRÚDYBAN
KÉZNÉL LESZ A SEGÍTSÉG

Az idei felsõoktatási felvételi adatok
alapján erõsödik a Nyíregyházi Egyetem.
Míg országosan 5 százalékkal kevesebb a
jelentkezõk száma, addig a nyíregyházi intézményben csak 2 százalékos a csökkenés.

kiemelte, a tavalyihoz képest 8 százalékkal többen érdeklõdtek az egyetem iránt,
ez pedig az országos tendenciával összehasonlítva, növekedést mutat.

A továbbtanulni szándékozó középiskolások a 2017–2018-as tanévre idén február 15-éig jelentkezhettek a felsõoktatási
intézményekbe. Ezek alapján összesítették
az adatokat és kiderült, hogy míg országosan 5 százalékkal kevesebb a jelentkezõk száma, addig a Nyíregyházi Egyetemen csak 2 százalékos a csökkenés. Az
intézményt elsõ helyen 1926 leendõ hallgató jelölte meg.
Dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes

Dr. Ács Ildikó oktatási rektorhelyettes
szerint az adatok azt mutatják, hogy újra
erõsödik a Nyíregyházi Egyetem, ami annak is köszönhetõ, hogy az intézmény
portfóliója megújult, újra helyet kapott a
közösségszervezõ, valamint az óvodapedagógus képzés. Az idei sláger az új óvodapedagógus alapképzési szak lett, közel
300 jelentkezõvel, ez az intézményben is
a legnagyobb létszámot teszi ki.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

PONTHATÁROK JÚLIUS KÖZEPÉN
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KÖZEL 500 TONNA HULLADÉK

HÍREK A NYÍRVV-TÕL
BEINDULNAK A SZÖKÕKUTAK

Nyíregyházán már hagyomány, hogy minden évben
tavasz elején lomtalanítást szervez a Térségi HulladékGazdálkodási Nonprofit Kft., mint az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozója. A hétvégén a város belterületén és Oroson lehetett kitenni a házak elé a feleslegessé vált holmikat. A
lomtalanítás eredményeként eddig közel 500 tonna hulladékot szállított el a THG Kft.
A lakosok április elsején, szombaton a lomtalanítási táblával ellátott helyekre, illetve a családi házban élõk az
ingatlanuk elé, a saját hulladékgyûjtõ edényeik helyére
helyezhették ki a lomot, ezek közé azonban nem volt tehetõ építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítetten gyûjthetõ papír-, mûanyag és fémhulladék,
biohulladék, valamint ipari, mezõgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képzõdött hulladék. Ennek ellenére többen kitettek a lomok közé nyílászárókat és zöld-

hulladékokat is – tájékoztatta szerkesztõségünket Ajler
Ferenc, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.
hulladékgyûjtési és -szállítási vezetõje.

NÕ A KIHELYEZETT LOM MENNYISÉGE
– A hétvégén közel 500 tonna hulladékot szállítottak el
a munkatársaink. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a kihelyezett lomok mennyisége az utóbbi három évben folyamatosan növekszik. Arányában a legtöbb hulladékot
hétvégén, a Kertvárosban és Oros városrészén gyûjtöttük
össze. Ezeket a Regionális Hulladékkezelõ Központba,
Orosra szállítottuk.
Ajler Ferenc hozzátette, természetesen év közben is
fogadják a lomokat – háztartási mennyiségben –, ezeket
személyesen be lehet vinni és térítésmentesen leadni a
Korányi Frigyes u. 3. és a Kerék u. 1. szám alatt található
hulladékudvarokba.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Bár még az igazi kánikula várat magára, elõreláthatóan április harmadik hetében elindítja a belvárosi
szökõkutakat a NYÍRVV Nonprofit Kft. Így hamarosan a Kossuth téren, a Zrínyi Ilona utcán, a Hõsök
terén, a Szabadság téren, valamint a Dózsa György
utcán is gyönyörködhetünk majd a víz bugyogásában.
Szabó Edinától, a NYÍRVV Nonprofit Kft. marketingreferensétõl megtudtuk, a városüzemeltetõ társaság az
indítást megelõzõen elvégzi a nyíregyházi szökõkutak karbantartását, helyreállítják az esetleges sérüléseket, kitisztítják az aknákat, a csöveket és fúvókákat,
valamint megjavították a Három grácia szökõkút törött vezetékét is. Nyíregyháza többi szökõkútja a tervek szerint május elsejétõl üzemel majd.
A NYÍRVV a megyeszékhelyen 10 szökõkutat és 32
ivókutat üzemeltet, melyek éves költsége meghaladja
a 10 millió forintot.

ÚJ JÁTÉK MANDABOKORBAN

ESZMÉLETLEN FÜST VOLT

Új játékkal bõvült a mandabokori játszótér. A tavaly felállított játékvár után egy kétszemélyes hintaállványt helyezett ki a NYÍRVV Nonprofit Kft. a területen. Munkatársaik a kihelyezés elõtt felújították és
lefestették a bébi- és laphintát. A játékok alatt ütéscsillapítót alakítottak ki szegéllyel, tereprendezési
munkákat végeztek, késõbb pedig sövényt ültetnek és
parkosítják a területet.

TÖBB PIHENÕHELY
Hatalmas füstoszlopról készített fotók lepték el a legnagyobb közösségi internetes oldalt vasárnap este. Nyíregyházáról, de Nagykállóból, a Leveleki tó partjáról, sõt
Rakamazról és Nyírbátorból is látni lehetett, hogy valami
lángra kapott a megyeszékhely határában.
A tûz az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. Szállási úti telephelyén keletkezett. Hétvégén ide szállították a lomtalanításból származó hulladékokat. Mint kiderült, már szombaton is meg kellett küzdeni a tûzzel, de
akkor viszonylag gyorsan eloltották a lángokat. Ekkor még
lejárt szavatosságú pirotechnikai eszközök is repkedtek a
tûzoltók lábai között. Vasárnap ezért már sokkal óvatosabban és körültekintõbben jártak el a szakemberek. Egy
másik, kevésbé veszélyes helyre gyûjtöttek össze mintegy
200 tonna hulladékot. A tervek szerint ezeket még átválogatták volna, hogy ami újrahasznosítható, ne a lerakóba
kerüljön. Erre azonban már nem volt lehetõség. A szakértõk feltételezései szerint a lomok között olyan anyagok
2017. ÁPRILIS 7.

keveredhettek össze, amelyek reakcióba léptek egymással és öngyulladás keletkezett.
– Valamitõl, önmagától begyulladt. Elég egy kis üvegtörmelék hozzá, ami nagyítóként mûködik, hogy lángra kapjon. Valami olyan anyagot rakhattak ki a lakosok, ami sajnos ezt okozta – fogalmazott Éberhardt Gábor, az Északalföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

MÉRTÉK A LEVEGÕSZENNYEZETTSÉGET
A tûzoltók nagy erõkkel vonultak a helyszínre. Nyíregyházáról, Kisvárdáról és Hajdúnánásról is érkeztek kocsik annak érdekében, hogy megfékezzék a lángokat.
Közben a katasztrófavédelem pedig azt mérte, nem került-e egészségre káros anyag a levegõbe.
Az elsõdleges felmérések szerint a környezetgazdálkodási kft. válogatósora és elektromos berendezései is megsérültek a tûzben. Az anyagi kár jelentõs.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Több játék és pihenõhely várja a látogatókat a Blaha
Lujza sétány játszóterén. A NYÍRVV Nonprofit Kft. két
baba-mama hintát és állványt, valamint öt új asztalt
állított fel, padot cseréltek ki, és a tereprendezést követõen füvesítették is a területet.
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ÖRÖKLÉSI JOGRÓL ÉS BOTANIKÁRÓL
AZ AKADÉMIÁN
Újra megrendezi a Kelet-Magyarországi Szépkorúak
Akadémiáját Nyíregyháza önkormányzata és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara. A tavaszi félév hat elõadását továbbra is kéthetente szerdánként délután 15
órakor tartják majd a Váci Mihály Kulturális Központ
harmadik emeleti hangversenytermében.
Idén már harmadik éve, hogy útjára indult a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája. Az elsõ órát 2015-

ben még a kulturális központ második emeleti kiselõadójában tartották meg, azonban az egyre nagyobb érdeklõdésnek köszönhetõen, mára már a hangversenyterem ad
otthont a programsorozatnak, ami eddig több mint három
tucat elõadást tudhat maga mögött. Jövõ hét szerdától a
tavaszi félévben újabb hat témával várják majd a szépkorúakat. Szó lesz a MediBallról, a vesebetegségrõl, a magányosságról, az öröklési jog szabályairól, a szociális szolgáltatásokról és a botanika hétköznapi csodáiról is. A programsorozat utolsó elõadását június 21-én tartják majd meg.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

AUTIZMUS VILÁGNAPJA
2007-ben április másodikát jelölte ki az ENSZ arra, hogy
felhívják a többségi társadalom tagjainak a figyelmét az
autizmussal élõk problémáira. Azóta minden évben a világ számos pontján ezen a napon foglalkoznak azokkal,
akik valamilyen idegi-fejlõdési rendellenességgel élnek
együtt.
Farkas Árpád, a Most Élsz Egyesület elnöke elmondta,
míg a hetvenes években tízezerbõl egy gyerek vált autistává, napjainkban már nyolcvan születésbõl egy. Hozzátette, a betegség szinte járványos méretû.

KELET-MAGYARORSZÁGI SZÉPKORÚAK
AKADÉMIÁJA TAVASZI PROGRAM
ELÕADÁS CÍME
1. Szilágyi István (MediBall)

IDÕPONT
április 12.

2. Dr. Szegedi János: Vesebetegségek
április 26.
3. Patyán László: Magányosság
május 10.
4. Dr. Papp Klára: Tájékoztató az öröklési jog
szabályairól, különös tekintettel a végintézkedésre
május 23.
5. Beszélgetés a városban igényelhetõ szociális
szolgáltatásokról (moderátor: Patyán László)
június 7.
6. Boronkai Ágnes: A botanika hétköznapi csodái
június 21.

A Most Élsz Egyesület Autizmus világnapi rendezvénye
mindig attól különleges, hogy a szokásos kulturális és figyelemfelhívó eseményeket minden évben tudományos
konferenciával egészítik ki. A Váci Mihály Kulturális Központban az autizmus területén elért, legfrissebb magyarországi és nemzetközi kutatások eredményeivel ismertették meg az érintett családokat és szakembereket. A konferencia folytatásaként pedig hétfõ délután a Kossuth téren
különbözõ bemutatókkal próbáltak fókuszálni a problémára és szemléltetni azt, hogy a különbség sok esetben
nem is olyan nagymértékû.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

NAGY ATTRAKCIÓS KIÁLLÍTÁSOKAT SZERETNE AZ ÚJ IGAZGATÓ
Dr. Bene Jánost kilenc igazgatói éve után, mandátuma
leteltével dr. Rémiás Tibor, ötvenes éveiben járó történész váltotta április 1-jén a Jósa András Múzeum igazgatói székében.
A miskolci Herman Ottó Múzeum egykori osztályvezetõje, a Heves megyei múzeumok és az egri Vármúzeum igazgatója gyerekkorát egy kilométerre a szlovák határtól, lengyel közösségben, Derenk községben töltötte.
Ez az izgalmas történelmi helyszín, a magyarságtudat és a
lengyel anyanyelv meghatározta pályaválasztását. A miskolci középiskolás évek után a Nyíregyházi Tanárképzõ
Fõiskolán orosz–történelem szakon végzett, majd egyetemi diplomáját és tudományos fokozatait Debrecenben
szerezte.
– Csendes vagy zajos múzeumot szeretne? Kutatóbázist vagy nyitott intézményt?
– Én a sürgés-forgást kedvelem, de úgy, hogy a kutatómunka megmaradjon! Nagy, attrakciós kiállításokat szeretnék, ami bevonzza a látogatókat, természetesen az értékek felkutatásával és megõrzésével. Attól nem adom fel
a múzeum tudományos bázisát, hogy némiképp a zaj irányába mennénk el.
– Június 24-éig, a Múzeumok éjszakájáig elkészült a
kiállítási terv. Utána mi kerül a Jósa András Múzeumba?
– A múzeum munkatervét már elfogadták, ezt ma még
nem ismerem, de vannak a jövõre elképzeléseim. Például
numizmatikai téren egy olyan erdélyi gyûjteményt kiállítani, amit még sehol nem láttak, de feltétlenül szükségesnek tartanám valami ütõs képzõmûvészeti anyag bemutatását is. Aztán vannak évfordulók, ezekhez szeretnék kapcsolódni, leírtam ezt a pályázatomban is. Jövõre lesz 150
éves a Jósa múzeum, de Krúdy Gyula 140. születésnapját
is 2018-ban ünnepeljük.
– 21 kötettel, több mint 100 cikkel, tanulmánnyal, hatvan fölött megrendezett kiállítással, könyvkiadó és egyetemi oktatói tapasztalattal a háta mögött felhagy most
egy idõre a kutatómunkával?
– Igen. Sajnálom, de tisztában vagyok azzal, hogy egy
fenékkel két lovat nem lehet megülni. Próbáltam már, és
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nem jött be. Most Nyíregyházán minden erõmet a vezetésre szeretném koncentrálni. Az én feladatom itt az, hogy
egy nagyon jó munkahelyi morált sikerüljön kialakítani,
és egy olyan csapatot összekovácsolni, akikkel öröm lesz
majd együtt dolgozni.
– Az elõdeit ismeri?
– Hogyne, mindegyiket! Bene Jánost, Dám Lászlót és
Németh Pétert is. Jó szakmai kapcsolatban voltunk. A kollégákkal ismerkedem a következõ hetekben. Mindenkinek a motiváltságára vagyok kíváncsi. Strukturális változtatásokat szeretnék, de ez annak a függvénye, milyennek
ismerem meg a munkatársakat. Természetesen nem alap-

jaiban kívánom megrengetni a múzeum szervezeti szabályzatát, inkább olyan embereket keresek, akikben van
lendület. Az innovatív, újító gondolatokat várom. Ugyanakkor nem állhat meg a tudományos élet sem. Szeretném
például a tekintetemet a nagy múltú Évkönyvön tartani,
hogy minden eddiginél színesebb legyen, és kívánatosabb
az olvasóknak.
– Régóta felmerülõ kérdés a Múzeumi bolt, esetleg egy
Múzeumi Kávézó ügye.

– Ezek az intézmények nem ismeretlenek múzeumi
berkekben. Foglalkozom ezen kihívásokkal, meglátjuk,
hogyan lehet valami újszerû dolgot kialakítani a látogatók
kedvére!
– Van különbség az indulási és az érkezési pont között?
– Borsod sem egy gazdag vidék. Különben sem minden
pénz kérdése. Amikor valaki a múzeumtól 100 méterre
szemrebbenés nélkül megveszi a háromgombócos fagylaltot, aminek az ára többe kerül, mint a múzeumi belépõ, akkor az csak csalogatás és vonzás kérdése, hogy a
fagylalt mellett döntsön valaki, vagy pedig egy értékes
múzeumi kiállítást nézzen meg.
– A történeti osztály elõnyt fog élvezni?
– Nem hiszem, hogy részrehajló lennék. Nem kivételezek majd velük.
– Melyik történelmi korban élne szívesen? Kutatásai
középpontjában, a XVIII. században?
– Igen, az tetszene nekem! Határozott nyüzsgés volt
tapasztalható. Nagyon belefáradtak az emberek a háborúba – a Rákóczi szabadságharc utáni idõszakra gondolok. Ezt követte egy viszonylag hosszú békés kor, amikor
rengeteg nemzetiség jelent meg a Kárpát-medencében,
újszerû technológiák a mezõgazdaságban és az iparban
is. Ezt feudalista rendszerben kell elképzelni. Érdekes lehetett a földesúr-jobbágy kapcsolat is. Kutatások bizonyítják, hogy nem volt olyan kegyetlen az úr, mint azt gondoljuk, tanultuk. Patriarchális viszonyban éltek. Egymásra voltak utalva.
– Földesúr lenne?
– Persze, jobb lenne, de nem biztos. Például el tudnám
magam képzelni városi tanítónak.
– Hétvégi családfõ lett. Milyenek a nyíregyházi esték?
– Még csak két estét töltöttem itt. Az elsõn tollasoztam
a kollégákkal. Ez Miskolcon is gyakorlat volt, és szeretek
kerékpározni. Különben meg készülök a másnapra kis szobácskámban, szemben a Kállay-házzal, amit hamarosan
átadunk a nagyközönségnek. A múzeumfalu pedig már
igazán csak hab a tortán! Sikeresen elindult a szezon.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
2017. ÁPRILIS 7.

NYÁRI TÁBOROK

MÁR LEHET JELENTKEZNI A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROKRA
étkezésért fizetendõ térítési díj összege: 2450 Ft/hét/fõ.
Természetesen van lehetõség kedvezmény igénybevételére is, az erre való jogosultságot viszont a szülõnek hitelt
érdemlõen igazolniuk kell.
– Aki igényli a buszos utaztatást bármelyik táborba,
annak 2450 Ft + 2640 Ft-ot, összesen 5090 Ft/hét/fõ összeget kell fizetnie. Természetesen, aki egyénileg viszi gyermekét a táborba, annak csak az étkezési térítési díjat kell
megfizetnie a helyi szervezõknél – magyarázta a programkoordinátor.

Bár még két hónap hátravan addig, hogy végre beköszöntsön az iskolákban a nyári szünet és kezdetét vehesse a vakáció, már a jó idõ is azt jelzi: nem kell sokat aludni és elstartolnak az önkormányzati nyári táborok, amelyekre már lehet is jelentkezni.
Idén 7 helyszínen és 28 turnusban várják a nyíregyházi
lakhellyel rendelkezõ, nyíregyházi székhelyû alapfokú iskolában tanuló diákokat. A táborokban a szülõk kizárólag
az étkezésért fizetnek, minden egyéb költséget, a külön
programok díját az önkormányzati támogatás fedezi,
amelyre 20,4 millió forintot különítettek el.
Sziky Károlyné szakmai programkoordinátor szerkesztõségünk kérdésére elmondta, a napközis táborok reggel
8 órától délután 4 óráig tartanak. Ezekben a gyermekek
tízórait, ebédet, uzsonnát kapnak, és külön étrendet biztosítanak az ételallergiások részére is. A napi háromszori

AZ ISKOLÁKBAN LEHET
Hozzátette, az önkormányzati nyári napközis táborokra azokban az oktatási intézményekben lehet jelentkezni,
ahová jár a gyermek. Egy tanuló egy turnusra iratkozhat
fel. Több turnuson való részvételre akkor van mód, ha a
táborok kihasználtsága erre lehetõséget biztosít. Ennek önköltséges ára 15 000 Ft/hét.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A TÁBORI HELYSZÍNEK TURNUSAI
Múzeumfalu, 3 turnus: (Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Tölgyes utca 1.)
(Népi hagyományok õrzése játékokon, meséken és
kézmûves foglalkozásokon keresztül, hagyományos ételek készítése, népi kultúránk megismerése.)
1. turnus: 2017. június 19–június 23.; 2. turnus: 2017.
június 26–június 30.; 3. turnus: 2017. július 3–július 7.
Kis Vakond Tábor, 8 turnus: (Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szódaház utca 4–6.)
(Történelmi ismeretek, a múlt valamely eseménye köré
fölépített egész héten át tartó csapatjátékképesség- és
készségfejlesztõ játékok, fejtörõk, kvízek, Ki mit tud?;
kézmûves foglalkozás, tánc, ének, szakemberek bevonásával, sport testnevelõ tanárokkal.)
1. turnus: 2017. június 19–június 23.; 2. turnus: 2017.
június 26–június 30.; 3. turnus: 2017. július 3–július 7.;
4. turnus: 2017. július 10–július 14.; 5. turnus: 2017.
július 17–július 21.; 6. turnus: 2017. július 24–július 28.;
7. turnus: 2017. július 31–augusztus 4.; 8. turnus: 2017.
augusztus 7–augusztus 11.
Úszótábor, 5 turnus /a 2–6. héten mûködik/: (Arany
János Gimn., Ált. Isk. és Koll., Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.)
(Úszásoktatás naponta, az úszás megszerettetése vízi
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játékok segítségével; sportfoglalkozások az Erdei Tornapályán.)
2. turnus: 2017. június 26–június 30.; 3. turnus: 2017.
július 3–július 7.; 4. turnus: 2017. július 10–július 14.;
5. turnus: 2017. július 17–július 21.; 6. turnus: 2017.
július 24–július 28.
Nyelvi Tábor, 4 turnus /a 3–6. héten mûködik/: (Szabó Lõrinc Tagintézmény, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice utca 6.)
(Az angol és a német nyelv gyakorlása, nyelvhasználat, kommunikáció az idegen nyelven, a szókincset erõsítõ játékos foglalkozások életkori sajátosságnak megfelelõen, nyelvtanárok segítségével; lovaglás, ismerkedés
a lovakkal és más háziállatokkal az El-Vándorló Lovastanyán, úszási lehetõség az Arany János iskola uszodájában.)
3. turnus: 2017. július 3–július 7.; 4. turnus: 2017.
július 10–július 14.; 5. turnus: 2017. július 17–július 21.;
6. turnus: 2017. július 24–július 28.
Szõlõskerti Angol Nyelvi Tábor, 2 turnus /a 3-4. héten mûködik/: (Szõlõskerti Tagintézmény, NyíregyházaNyírszõlõs, Kollégium u. 54.) – elsõsorban Nyírszõlõsön lakó gyermekek számára.
(Az angol nyelv gyakorlása, nyelvhasználat, kommu-

nikáció az idegen nyelven, a szókincset erõsítõ játékos
foglalkozások életkori sajátosságnak megfelelõen, nyelvtanárok segítségével; lovaglás, ismerkedés a lovakkal és
más háziállatokkal az El-Vándorló Lovastanyán, úszási
lehetõség az Arany János iskola uszodájában.)
3. turnus: 2017. július 3–július 7.; 4. turnus: 2017.
július 10–július 14.
Focitábor, 3 turnus /az 5–7. héten mûködik/: (Szõlõskerti Tagintézmény, Nyíregyháza-Nyírszõlõs, Kollégium u. 54.)
(Fociedzés szakedzõ irányításával, úszás az Arany János iskola uszodájában, sportlétesítmények – stadion
meglátogatása.)
5. turnus: 2017. július 17–július 21.; 6. turnus: 2017.
július 24–július 28.; 7. turnus: 2017. július 31–augusztus 4.
Göllesz Tábor, 3 turnus /az 5–7. héten mûködik/ csak
az iskola tanulói részére: (Göllesz V. Spec. Szakisk. és
Ált. Isk., Nyíregyháza, Báthory u. 30.)
(Szabadidõs foglalkozások, sport, játékok, játékos foglalkozások, lovaglás.)
5. turnus: 2017. július 17–július 21.; 6. turnus: 2017.
július 24–július 28.; 7. turnus: 2017. július 31–augusztus 4.
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KÖZGYÛLÉS

A ZÖLD IRODAHÁZAT AJÁNLJÁK A PARK HOTELÉRT CSERÉBE
Soron kívüli intézkedést kér az önkormányzat a szaktárcától, hogy segítsen rendezni a város és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között kialakult
pénzügyi nézeteltérést. A Zöld Irodaházat ajánlhatják fel
a Park Szállóért cserébe, és a Szpari tulajdonosa veheti
meg a Bozsik Akadémiát – többek között ezekben a kérdésekben hozott múlt csütörtökön határozatot a város közgyûlése. Emellett pedig éves beszámolót tartott a rendõrség és a katasztrófavédelem is a képviselõ-testület ülésén.
Rómában vendégeskedett Nyíregyháza, ahol jól szerepelt a város. Jó a hírnevünk és nagy a befektetõi érdeklõdés utánunk – errõl számolt be a polgármester a napirendi
pontok tárgyalása elõtt.

RENDÕRSÉG: EREDMÉNYEK, ÖSSZEFOGÁSSAL
A közgyûlés tagjai elõtt a Nyíregyházi Rendõrkapitányság vezetõje számolt be a tavalyi évrõl. Illés László
elmondta, 2016-ban a létszám és az illetékességi terület alapján a miskolci után a nyíregyházi lett a második
legnagyobb vidéki kapitányság Magyarországon. A fejlesztés mellett pedig a statisztikai adatok is kedvezõen
alakultak. Csökkenõ bûncselekményszám mellett, növekvõ nyomozási eredményességet tudnak szinte valamennyi területen felmutatni. A rendõrkapitány szerint
ez többek között annak köszönhetõ, hogy hihetetlen
összefogás alakult ki a városban a közbiztonság javítása érdekében. – Magas szintû közös munka, együttmûködés tapasztalható a rendõrség, az önkormányzat, a
polgárõrség és a közterület-felügyelet részérõl. Nem
tudunk olyat kérni, olyan akciót szervezni, ahol ezek a
szervezetek ne képviselnék magukat – fogalmazott Illés László, városi rendõrkapitány.

POZITÍV ÉRTÉKELÉS
A rendõrség munkáját pártállástól független dicsérték a
képviselõk. Béres Csaba azt mondta, a közbiztonság érezhetõen javult a városban.
Béres Csaba, önkormányzati képviselõ, Jobbik:

Javult a közbiztonság
Nagyon örülünk, hogy a közbiztonság Nyíregyházán
ilyen léptékben és formában növekedik, örülünk, hogy
a rendõrség ilyen sok preventív, iskolai vagy közlekedéssel kapcsolatos elõadásokat tart, örülünk annak is,
hogy szoros együttmûködésben vannak a társszervekkel, mint a közterület-felügyelettel és a polgárõrséggel
is.
A képviselõ ugyanakkor szorgalmazta, hogy mint Miskolcon, Nyíregyházán is hozzanak létre önkormányzati
rendészetet, amivel szerinte még inkább lehetne javítani
a közbiztonság helyzetén.

A napirendi pontok tárgyalásakor dr. Kovács Ferenc két
soron kívüli tulajdonosi felhatalmazáshoz kérte a képviselõ-testület hozzájárulását. Az egyik a Park Hotelt érinti.
Ez jelenleg állami kézben van, és a képviselõk a közelmúltban úgy döntöttek, hogy Sóstó fejlesztése érdekében
megpróbálják ingyen megszerezni. Az állami vagyonkezelõ azonban azt a választ adta, hogy térítésmentesen nem
tudja Nyíregyháza tulajdonába adni az értékes ingatlant.
A polgármester ezért azt a javaslatot tette, hogy a képviselõk járuljanak hozzá egy csereügylethez. Ez alapján a Zöld
Irodaházat ajánlhatják fel a sóstói szállodáért. A képviselõk hozzájárultak a kéréshez, így a polgármester tárgyalásokat kezdhet a kérdésben érintett nemzeti fejlesztési miniszterrel. – A régi Zöld Irodaházban, a Hõsök terén több
mint 90 százalékban a kormányhivatal részlegei vannak,
és az egy nagyon felújításra szoruló épület. Forrás is lenne és az ügyfelek is más komfortot érzékelnének, ezért
tavaly a decemberi közgyûlés elé vittük a kérdést, azzal a
javaslattal, hogy cseréljük el – idézte vissza a döntés elõzményeit dr. Kovács Ferenc polgármester.

EGY KÉZBEN AZ AKADÉMIA ÉS A CSAPAT
A napirendi pontok között szerepelt az is, hogy a képviselõ-testület járuljon hozzá a Nyíregyházi Labdarúgó
Akadémia eladásához. Az akadémiát a Szpari tulajdonosa kívánja megvenni. A polgármester elmondta, szakértõk állapítják majd meg az utánpótlás-nevelõ intézmény
értékét és ez után kezdõdhetnek meg a tárgyalások a vevõvel. A Fidesz frakció szerint az eladás azt biztosítja többek között, hogy egy kézben legyen az utánpótlás-nevelés és a felnõtt csapat menedzselése.

Biztosított legyen a képzés
– Minden szempontból jobb, ha a gyerekek fejlõdése
egy kézben van, ezért döntött úgy a város, hogy a Bozsik
Akadémiát a Spartacusnak eladja, természetesen feltételek mellett. A cél, hogy a fiatalok képzése biztosított
legyen, s minél hamarabb megfelelõ szintre kerüljön a
megyei labdarúgás.
Az MSZP tagjai ugyanakkor nem tudtak azonosulni az
adás-vétellel.
Nagy László, önkormányzati képviselõ, MSZP:

Nem látjuk értelmét
– Nem látom értelmét ennek az ügyletnek. Nem látom értelmét azért sem, mert meggyõzõdésem szerint
a mai világ pontosan nem arra visz, hogy a csapatok
saját maguk mûködtessék, Magyarországon fõleg nem.
Rendkívül rossz példákat lehet erre látni. Nyugat-Európában ellenben hála istennek jókat, de mi nem tartunk itt.
Legközelebb április végén ülésezik a képviselõ-testület.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

CSEREINGATLAN, DUPLA FEJLESZTÉSÉRT
Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ, FIDESZ-KDNP:

TÖMEGKÖZLEKEDÉS: VITÁS KÉRDÉS
A másik felhatalmazás egy levél elküldésérõl szólt. A
képviselõ-testülettõl kért felhatalmazást Nyíregyháza
polgármestere annak érdekében, hogy a városi tömegközlekedés körül kialakult bonyolult helyzetet meg lehessen oldani. A polgármester ugyanis Seszták Miklós
miniszterhez kíván fordulni azért is, hogy segítsen megállapodni a tömegközlekedési feladatok biztosításáról
az állami tulajdonban lévõ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel. Értelmezhetetlen összegeket
kér ugyanis Nyíregyházától a tömegközlekedést biztosító ÉMKK Zrt. a városvezetés szerint, és ráadásul még
be is perelte Nyíregyházát.

ÚJABB ÖSSZEGEKET KÖVETELTEK
A történet még tavaly kezdõdött, amikor az Északmagyarországi Közlekedési Központ azzal állt elõ, hogy
a város által szerzõdésben biztosított összegen túl további követeléseit fizessék ki. Nyíregyháza az elmúlt
idõszakban éves szinten több százmillió forintot fizetett a Volán tulajdonosának a szolgáltatásért. 2016-ban
430 millió forintra rúgott az összeg. A Volán azonban
azt mondja, ez az összeg nem fedezi a kiadásaikat és
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visszamenõleg éves szinten további 200 millió forintot
követelt a várostól. Az önkormányzat azonban ragaszkodott a szerzõdésben meghatározott összeghez, többet nem
kívánt a cégnek fizetni. A Volán jogi útra terelte a követelését. A jogi procedúra azonban úgy elhúzódott, hogy tavaly év végén már az illetékes miniszterhez fordult Nyíregyháza polgármestere annak érdekében, hogy az idei
esztendõre valamiféle megállapodás jöjjön létre a Volán
és az önkormányzat között. – Abban egyeztünk meg, illetve a miniszter úr is ezt képviselte ezen az egyeztetésen, hogy maradjon a 430 millió, és a bíróság döntésének
megfelelõen tekintsük ezt elõlegnek és majd elszámolunk.
Közben a per már megy háromnegyed éve, szakértõk vannak kirendelve. Alapvetõen szakmai kérdés ez, és úgy látszik, hogy a kettõ között lesz az igazság. De hogy a mi
általunk eddig fizetett összeghez lesz közelebb vagy az õ
általuk igényelthez képest, azt nem tudjuk – tette hozzá
dr. Kovács Ferenc polgármester.

SZERZÕDÉST HOSSZABBÍTANA A VÁROS
A város és a Volán végül április 30-áig állapodott meg a
tömegközlekedés mûködtetésében. Dr. Kovács Ferenc a

csütörtöki közgyûlésen arról számolt be, hogy mivel a
szerzõdés most lejár, ismét egyeztetést kezdeményeztek a Volánnal. A cég azonban most azzal állt elõ, hogy
a következõ nyolc hónapra 915 millió forintért vállalnák a feladatokat. Az összeget a polgármester értelmezhetetlennek tartja, ezért ismét dr. Seszták Miklós közremûködését kérné a helyzet rendezéséhez. A közgyûlés
múlt héten arra hatalmazta fel dr. Kovács Ferencet, aki
a városlakók érdekében április végéig pontot szeretne
tenni az ügy végére, hogy levélben kérjen segítséget az
illetékes minisztertõl.

ÚJ ALAPOKRA HELYEZNÉK
A helyzetet az is bonyolítja, hogy Nyíregyháza 41
új gázüzemû buszt kapott az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program forrásaiból, így új alapokon, például jelentõsen alacsonyabb költségekkel
szervezheti meg rövidesen a város tömegközlekedését. A jármûvekhez pedig új töltõállomás is készül,
ami szintén Nyíregyháza tulajdonába kerül. A város
ezek mûködtetéséhez pályázaton fogja kiválasztani
a legjobb ajánlattevõt.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

ÖNKORMÁNYZATI CÉGEK A KÖRNYEZETTUDATOSSÁGÉRT II.
Múlt héten kezdett sorozatunk folytatásaként ez- vesszük górcsõ alá, a kommunikációs munkatársak- valóban a teljesség igénye nélkül. Jövõ héten összeúttal újabb két önkormányzati cég „zöld” oldalát tól beérkezett tények alapján. S most is érvényes: állításunkat folytatjuk.

TEMETÕ: SZELEKTÍV GYÛJTÉS ÉS ESZTÉTIKUM
A sírkert-üzemeltetés legnagyobb kihívása környezetvédelmi szempontból a keletkezõ hulladékok begyûjtése, ártalmatlanítása és adott esetben visszaforgatása a környezetbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési
Kft., mint a nyíregyházi és környéki sírkertek üzemeltetõje, lehetõségeihez mérten alkalmazkodik a modern kor
környezetvédelmi követelményeihez.
A temetõk – és az Északi temetõ is beletartozik ebbe a
körbe – egész éven át intenzíven látogatott közterületek.
Alapvetõen három nagy típusba sorolhatók a sírkertekben
keletkezõ hulladékok. Ez a sírkertek funkciójával függ
össze, mivel egyrészt növényzettel borított, szép és hangulatos parkokról, másrészt a temetkezés és a kegyelet
gyakorlásának miliõjérõl beszélünk. A harmadik hulladéktermelõ tevékenység a síremlékek állításával és javításával összefüggõ kõmûvesipari munkák végzése.

KOMPOSZTÁLÁS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS, SZÉPÍTÉS
Vegetációs idõszakban a temetõben keletkezõ növényi nyesedékbõl, valamint a sírok gondozása során termelõdõ növényi eredetû bomló szerves hulladékból a
szerzõdött közszolgáltató partner bevonásával komposzt
készül. Téli idõszakban a közlekedõutak síkosságmentesítése szigorúan környezetbarát anyagokkal történik,
alapvetõen mellõzve a só szórását. Speciális tevékeny-

ségük során nagy hangsúlyt fektetnek a környezetbarát,
újrahasznosítható, lebomló anyagok és termékek használatára. A temetõ üzemeltetése és a társaság mûködése
során keletkezõ csomagolási hulladékok, mûanyag koszorúk, mécsesek, gyertyák elkülönített gyûjtése egész
évben folyamatosan biztosított, az így keletkezõ hulladék a szolgáltató által kerül újrahasznosításra. A külsõ
vállalkozók általi kõmûvesipari munkák szigorú szabá-

lyozás és ellenõrzés alatt folynak, a hulladékot õk szállítják el. A sírkertek területén található növények, lombos fák hozzájárulnak a városi levegõ megtisztításához.
A saját kertészetükben megtermelt egynyári és évelõ növényeket nagyobb részben közvetlenül kiültetik, más
része kegyeleti célokra kerül értékesítésre. Mindkettõ az
általuk üzemeltetett sírkertek megjelenésének, településképi értékének növelésére szolgál.

THG: MUNKÁJUK MAGA A KÖRNYEZETVÉDELEM
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. nevébõl adódóan is szorosan kötõdik a környezetvédelemhez, így az e területen végzett munkájuk természetesen szerteágazó és példaértékû.
Ennek most csak egy rövid összefoglalása következik, és
az ipart mellõzve, kifejezetten a lakosságra koncentrálva.

VEGYESHULLADÉK-GYÛJTÉS ÉS -SZÁLLÍTÁS
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat,
mint az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
közszolgáltató alvállalkozója, a TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. látja el Nyíregyháza városban, valamint 53 településen.

SZELEKTÍVHULLADÉK-GYÛJTÉS, -SZÁLLÍTÁS
A zöldszigetek kialakításával, továbbá a papír- és mûanyag hulladék házhoz menõ gyûjtésével, valamint Nyíregyházán és további 4 településen zöldhulladékok keletkezési helyérõl történõ elszállításával, a többi településrõl lehetõséget biztosítanak a lakosságnak a hulladékok szelektálására, a hulladékkezelési közszolgáltatási
díj mérséklésére. Sõt, beiktattak egy rendkívüli
zöldhulladék-szállítást is az idei évben, mivel a lakossági igények ezt tették szükségessé. Újításként, a házhoz
menõ papír- és mûanyaghulladék-gyûjtés gyakoriságát
is megemelték havi 1-rõl 2 alkalomra. A lakossági igényeknek eleget téve, 2008 áprilisától házhoz hívható járattal oldják meg a mûködésképtelen elektronikai és elektromos háztartási berendezések elszállítását. Minden évben aktualizálja a kft. az úgynevezett Hulladékszállítási
naptárakat, amelyek a kommunális hulladék, a zöldhulladék, a lomtalanítás, a házhoz menõ zsákos gyûjtés,
valamint az egyéb szelektív hulladékgyûjtési akciók ütemezését mutatják.
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LAKOSSÁGI VESZÉLYESHULLADÉK-KEZELÉS
Társaságuk közszolgáltatás keretében Nyíregyháza közigazgatási területén jelenleg két hulladékudvart üzemeltet: a Korányi F. u. 3., valamint a Kerék u. 1. sz. alatt. A
Hulladékudvarokban Nyíregyháza város lakosságától a
közszolgáltatás keretein belül veszik át a beszállított kis
mennyiségû veszélyes hulladékot (pl. akkumulátorok, szárazelemek, festékes göngyölegek, növényvédõ szerek és
azok csomagolásai, használt hûtõberendezések, veszélyes
összetevõjû tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai
cikkek, használt étolaj, fáradt olaj).

MÁSODNYERSANYAG-KERESKEDELEM
A hulladékkezelõ üzemük jelentõs tevékenységi területe a másodnyersanyag kinyerése. Az ipari hasznosításra
alkalmas hulladékokat, azaz a papírt, a mûanyagot, az
üveget és a fémet, válogatás után kezelik és így továbbítják az engedéllyel rendelkezõ hasznosítókhoz.

ZÖLDHULLADÉK KOMPOSZTÁLÁSA
2003 õszére épült meg a Regionális Hulladékkezelõ
Üzem Komposztáló részlege. A szükséges engedélyek
beszerzése után a komposztáló mûködése 2004-ben indult el. Az érlelés során semmilyen mesterséges adalékot
nem használnak fel. Évente kb. 5000–6000 tonna komposztot állítanak elõ.

PROGRAMOK
Ahhoz, hogy minél hatékonyabban mûködjön Nyíregyházán a szelektív hulladékgyûjtés rendszere, szükség van
a lakosság tájékoztatására, szemléletformálására, melyet
a THG Nonprofit Kft. kiemelt feladatának tart, s a városvezetés környezetvédelem iránti elkötelezettségét mutatja, hogy ezt az önkormányzat Környezetvédelmi Alapja is
támogatja.

Oktatási intézmények számára:
– Oktatóprogram: 2004 októberétõl társaságuk munkatársai igény szerint tartanak bemutatóórákat a jelentkezõ alapfokú oktatási intézményeknek, a szelektív
hulladékgyûjtés és a környezettudatos hulladékgazdálkodás témakörében.
– Iskolai szelektív hulladékgyûjtõ rendszerek kiépítése,
iskolai gyûjtõakciók szervezése.
A felnõtt lakosság részére:
– A „Hulladékért virágot” akció, évente két alkalommal.
– Az év végi ünnepek után pedig a kft. minden évben
kéthetes gyûjtõakció keretében veszi át a hulladékká
vált karácsonyfákat a cég által üzemeltetett hulladékudvarban.
– A társaság a Környezetvédelmi világnapon egy egynapos akcióval is népszerûsíti a szelektív hulladékgyûjtést.
– Legnagyobb rendezvényük a Szelektív szombat nevet viseli. A program célja, hogy felhívják a résztvevõk figyelmét a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára és játékos vetélkedõk segítségével elmélyítsék annak gyakorlatát.
(Az oldalt összeállította: Tarczy Gyula)
2017. ÁPRILIS 7.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot
ír ki egyszeri vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, felsõfokú tanulmányokat
folytató hallgatók részére.
FELTÉTELEK:
– legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
– elsõ diploma megszerzésére vonatkozó felsõoktatási aktív hallgatói jogviszony
(BSC, MSC, osztatlan képzés);
– jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alapján);
– a családban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57 000 Ft-ot.
A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetõ: www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárságán, B. épület I. emelet
102. szoba);
2.) iskolalátogatási igazolást (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató
gyermek esetén);
3.) a felsõfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elõzõ félév kumulált tanulmányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (legutóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másolata, mely tartalmazza a kumulált átlagot);
4.) aktív hallgatói jogviszony igazolását;
5.) az egy fõre jutó családi jövedelem igazolásait (utolsó havi nettó bér, önfoglalkoztató esetén NAV és a könyvelõ által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pótlék, árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.);
6.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával,
vagy Okmányiroda által igazoltan).
A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. május 2.
CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ:
R Á S Z O R U L Ó H A L L G AT Ó K É R T K Ö Z A L A P Í T VÁ N Y
A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni
látogatás során ellenõrizze. A Kuratórium döntését követõen írásban értesítjük a
pályázókat az eredményrõl.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztályon (Kobzosné Kiss Beatrix, tel.: 42/524-585) kérhetõ.
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BÖRTÖNRIPORT

ÉLET A SZÖGESDRÓTON TÚL, AVAGY SZABADULÁSRA VÁRVA…
Képzeljenek el egy közel 150 fõs minivárost, amelyben van könyvtár, kápolna, mosoda, orvosi rendelõ, bolt,
és ahol lehet – a kötelezõ feladatokon túl – sportolni is. A
megszokottól többek között annyiban tér el, hogy itt az
ajtókat néhány méterenként nyitják, majd zárják, a
„kassza” mögött fegyõr áll, az épületet pedig bástyafal,
valamint õrtornyok veszik körül, ahonnan kijutni akár
évekbe is telhet, hacsak a „sóhajok ajtaján” túl a bírák
máshogy nem döntenek... Nyíregyháza, Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. Riport a rácsokon túlról.
Egy perc és 224 méter. Az egyik internetes útvonaltervezõ szerint ennyibe telik elérni a Nyíregyházi Napló szerkesztõségétõl a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetig. Na meg persze ezt megelõzõen
közel másfél hónapig tartó tervezésbe és egyeztetésbe,
ugyanis „szerencsére”, hacsak nem követ el valamilyen
bûntényt az ember, nem könnyû bejutni oda. Biztonsági
ellenõrzés és a fémdetektoros kapun való áthaladás után
mehetünk be mi is a zárt intézetbe, ami megyei jellegû
elõzetes házként mûködik. Ez azt jelenti, hogy többségében olyan fogvatartottak kerülnek ide, akikkel szemben a
büntetõeljárás folyamatban van, vagyis még nem született ellenük jogerõs bírósági határozat. Drotár Zsolt bv.
ezredes, intézetparancsnoktól tudom meg, hogy vannak,
akik csalás, lopás, sikkasztás, vagy éppen ittas jármûvezetés miatt kerültek ide, de olyanok is akadnak, akik a

javában folyt a munka. A fogvatartottaknak ugyanis mindennap reggel fél hatkor már indul a nap...

HÁZIMÛHELYTÕL A VARRODÁIG
– A konyhások kelnek a legkorábban, öt órakor már
kezdik a munkát. Õk fõznek a többi fogvatartottra, de
az intézet személyi állománya is ezt eszi. A börtönben
ezen kívül mûködik még házimûhely – ebben az intézet karbantartása folyik, mosoda – szállodáknak, éttermeknek, kollégiumoknak mosnak az asztalterítõtõl
a kispárnahuzatig, raktár – az itt dolgozók a
fogvatartottak ellátásáért felelnek, és többek között egy
gazdasági társaság által üzemeltetett varroda is, ahol
a cipõvarrástól a síktextíliáig mindenféle terméket gyártanak. Vannak olyan fogvatartottak is, akik az intézetben asztalosként, festõként, villanyszerelõként, könyvtárosként vagy éppen fodrászként dolgoznak. A jövõben ez a paletta kibõvül majd, hiszen foglalkozunk
majd ruhajavítással és bútorkészítéssel is.

legsúlyosabb, vagyis életellenes bûncselekményt követtek el, akár nõk vagy gyermekek sérelmére. Mindezeken
túl az intézetre jellemzõ az is, hogy az úgynevezett szabálysértési eljárást is itt foganatosítják.

– Mindezeken felül lehetõség van úgynevezett jóvátételi
munkára is, ami azt jelenti, hogy a fogvatartottak szabadidejük terhére társadalomnak hasznos munkát végeznek.

– A meghatározott körletrészen kimehetnek a könyvtárba, a kultúrterembe, elolvashatják a napi sajtót, vagy
akár sportolhatnak is. Pénzbe kerül nekik, ha a hûtõszekrényben szeretnének elhelyezni valamit. Van olyan
fogvatartottunk is, aki különbözõ nyelveket tanul és ezzel
tölti szabadidejét. A zárkák ajtajait 18.00 órakor csukjuk
be. Ilyenkor még nézhetik a televíziót a fogvatartottak. Le
szoktuk mérni, hogy mire van igényük. Érdekes, hogy míg
korábban a show-mûsorokat részesítették elõnyben, mostanában már inkább a híradót nézik.
SZIGORÚAN SZABÁLYOZOTT A LÁTOGATÁS IS
– A fogvatartottak fogadhatnak látogatókat, de ez erõsen szabályhoz kötött – folytatja az intézet bemutatását a
parancsnok. – Hozzátartozójuknak, kapcsolattartójuknak
például nyilatkozniuk kell arról, hogy kapcsolatot óhajtanak tartani. Maximum 4 fõ jöhet be látogatásra, meghatározott idõben, és látogatási engedéllyel. Õk elõször átesnek egy adategyeztetésen, majd leadják az intézetbe be
nem vihetõ tárgyakat és részt vesznek egy eligazításon. Itt
hallhatnak arról, hogy például az intézet napirendjérõl
egyáltalán nem beszélhetnek a fogvatartottal. A látogatási
idõ minimum fél óra lehet, de általában egy, másfél óra
szokott lenni.

SÓHAJOK AJTAJA...

MÉG NYOLCVANÉVESEN IS…

Az intézet bemutatása a „sóhajok ajtajánál” ért
véget. A név az itteni köztudatban a velencei Sóhajok hídjára asszociál, ami a Dózse-palotát köti össze
a börtönnel. A népetimológiai magyarázat szerint a
Dózse-palotában ítélkezõ bíróságról a börtönbe átkísért emberek sóhaja volt hallható a hídon. Nyíregyházán pedig a sóhajok ajtaján a börtönbõl a bíróságra mennek át a fogvatartottak, vezetõ bilincsben.

– Az intézet 142 fõ befogadására lenne alkalmas az
uniós normák szerint, sok esetben azonban ezt pár százalékkal túl szoktuk lépni, hiszen van egy úgynevezett
befogadási kötelezettségünk – folytatja az intézet bemutatását a parancsnok. A legfiatalabb fogvatartottunk
14 éves, ez az alsó korhatár, legfelsõ viszont nincs.
Volt már nyolcvan éven felüli fogvatartottunk is.

Dolgoztunk ilyen tevékenységben a Ridens iskolának, az
állatparknak, a fürdõnek, most pedig az egyetem keresett
meg minket és parkrendezési, parkgondozási munkákban
fogunk részt venni náluk – magyarázta a parancsnok.

VAN, AKI NYELVEKET TANUL
Noha a börtönben meghatározott napirend szerint élnek a fogvatartottak és szigorú szabályoknak kell eleget
tenniük, délutánonként, a munkavégzés befejezése után,
van lehetõségük szabadidõs tevékenységre is.

BÖRTÖNBOLTBAN VÁSÁROLHATNAK
A börtönfolyosón végighaladva egy-egy zárkába is bepillantunk. Van olyan, amelyben csak egy fogvatartott tartózkodik – biztonsági zárka –, míg másikban négy, vagy
akár tíz is. A zárkák mellett minden szint végén található
még egy úgynevezett reintegrációs iroda is, ahol a tisztek
a fogvatartottak mindennapi ügyintézését segítik. A folyosók azonban többnyire üresek, hiszen ott jártunkkor már
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A fogvatartottaknak lehetõségük van arra is, hogy
börtönboltban vásároljanak, amire a bezártak általában a „spejz” elnevezést használják, míg az õröknél
a hivatalos megnevezése „kiétkezés”. A rácsok mögött élõk természetesen a kiétkezést is szigorú szabályok alapján végzik. Készpénzt itt sem lehet használni, fizetésre a spejz-kártya szolgál, ami úgy mûködik, mint egy bankkártya a kasszáknál.

Drága jó nagymamám mondta mindig azt, hogy mindenkinek van egy téglája a börtönben. Csak van olyan, aki egy rossz
döntése miatt – ami lehet egy pillanat mûve is – be is kerül
ezek közé a téglák közé, és van, aki szerencsére soha nem
tapasztalja meg. A nyíregyházi intézetben minimum harminc
napot töltenek el a fogvatartottak. Az, hogy valaki kitölti-e ezt
a harminc napot vagy nem, függ attól, hogy milyen bûncselekményt követett el, és hogyan történik ennek kivizsgálása.
Amennyiben mindezek több idõt vesznek igénybe, a
fogvatartott egy vagy akár két évet is eltölthet a téglák között...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2017. ÁPRILIS 7.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

Tisztelt Városlakók!

Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozza „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója” „Babicz Béla-díj” adományozásának rendjét.
Az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/
2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján
„ Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója”
„Babicz Béla-díj” kitüntetés a város lakosságának gyógyításában kifejtett odaadó kiemelkedõ munkát végzõ személyeknek adományozható.
Az elismerést a város egészségügyi alapellátásában
dolgozó egy orvos munkatárs, valamint egy nem orvos munkatárs kaphatja.
A kitüntetés odaítélését bármely természetes és jogi
személy kezdeményezheti.
A javaslatokat az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok adományozásának
rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2017. április 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozza a „Kiváló Köztisztviselõi Munkáért” „Májerszky Béla-díj” adományozásának rendjét.
A kitüntetés a polgármesteri hivatalban legalább öt
éve dolgozó köztisztviselõnek adományozható, aki
munkáját pontosan, felelõsséggel, megbízhatóan végzi, akinek munkájában érzékelhetõ a közigazgatási
tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására való törekvés.
A kitüntetés adományozására javaslatot bármely természetes vagy jogi személy tehet.
A kitüntetést évente a Köztisztviselõk Napja alkalmából rendezett ünnepségen egy személy kaphatja.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2017. április 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

NEKROLÓG

IN MEMORIAM BUDA SÁNDORNÉ,
NYUGALMAZOTT FÕISKOLAI DOCENS
(1921–2017)
Eltávozott a jogelõd tanárképzõ fõiskola alapítóinak egyik utolsó képviselõje. Buda Sándorné, született Nagy
Erzsébet a Debreceni Tudományegyetem magyar–latin szakán kezdte, majd
a latin szak megszûnése után magyar–
történelem szakon folytatta tanulmányait. Már egyetemi évei alatt bekapcsolódott a Bárczi Géza kiváló nyelvészprofesszor vezette Magyar Nyelvtudományi Intézetben folyó kutatómunkába,
negyedéves korában az intézet demonstrátorává választották. A diploma
megszerzése után az egyetem Nyelvtudományi Intézetében lett tanársegéd, az
oktató-nevelõ munka mellett aktívan
részt vett A magyar nyelv történeti–etimológiai szótárának és az Új Magyar
Tájszótárnak az elõkészítõ munkálataiban is. A szépen induló karriert azonban Bárczi Budapestre kerülése után a
korszaknak az egyetemet sem kímélõ
ideológiai hatásai átmenetileg megtörték. Nagy Erzsébet magyar–történelem
szakos középiskolai tanárként folytatta
pályáját nyírbátori óvónõképzõben,
majd a gimnáziumban. A szakmailag és
módszertanilag kiválóan felkészült pedagógust rövidesen kinevezték a diákotthon igazgatójának. Nemsokára lehetõség adódott arra is, hogy nyelvészeti
pályafutása folytatódjon, amikor 1962ben õt is hívták a szervezõdõ Nyíregyházi Pedagógiai Fõiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékére, amelynek így alapító tagja lett. Közel tizenhét éves fõiskolai pályafutása alatt leíró nyelvtani

2017. ÁPRILIS 7.

gyakorlatokat vezetett, s továbbra is
gondozhatta kedvenc tárgyát, a magyar nyelvtörténetet. Az õ felügyeletével gyarapodott a Magyar Nyelvészeti
Tanszék könyvtára, vezetésével kapcsolódtak be a tanszék oktatói és diákjai
az MTA Nyelvtudományi Intézete által
koordinált gyakorisági szótár gyûjtõmunkálataiba és a nagykállói járás földrajzi neveinek összegyûjtésébe. Kiváló
oktató-nevelõ munkáját az intézmény
többször is kitüntetéssel ismerte el. Diákjai soha nem felejtik a tõle kapott soksok segítséget, törõdést, anyai tanácsokat, s hálásak azokért az alapos, átfogó, rendszerszemléletû magyar nyelvészeti ismeretekért, amelyeket óráin s a
konzultációs beszélgetések során sajátíthattak el tõle.
A Nyíregyházi Egyetem volt és jelenlegi kollektívája, kollégái, diákjai emlékét kegyelettel megõrzik.

Nyíregyháza összevezetett
eboltási idõpontok, helyek 2017. – II. rész
Április 10. Dr. Gonda Gedeon Nyíregyháza 15.00–17.00 Magyar u., Tápbolt
17.30–18.30 Magtár u. eleje
Április 20. Dr. Petromán László Nyíregyháza, GUSZEV
08.00–09.00 Orgona u.
09.30–10.30 Bem J. u.
11.00–11.30 Dália u.
Április 22. Dr. Gonda Gedeon Nyíregyháza 15.00–16.00 Fókusz presszó
16.30–17.30 Diák u. eleje
Április 22. Dr. Bánhidi László Nyíregyháza 08.00–10.00 Nyírség u.–Sövény u. sarok
10.30–12.00 Kemecsei út–Oszlánszki L. porta
12.30–14.00 Hadobás sor
Április 22. Dr. Gubicz Pál

Nyíregyháza 07.30–08.30
09.00–10.00
10.30–10.45
12.00–13.00

Hõsök temetõje
Alkotás u. körforgalom
Salamonbokor, kocsma
Szélsõbokori út,
Zomborszki Tanya

Április 25. Dr. Petromán László Nyíregyháza, BUTYKA
08.00–08.30 Újsor
09.00–10.30 ABC
11.00–12.00 Juhtelep
Április 29. Dr. Gubicz Pál

Nyíregyháza 07.30–08.45 Rozsrétbokor, buszforduló
09.00–10.00 Volt inszemináló hely

Május 6.

Dr. Bánhidi László Nyíregyháza, Fácán u. 56.
09.00–12.00 Pótoltás

Május 6.

Dr. Gubicz Pál

Nyíregyháza 07.30–07.45
08.00–08.15
08.30–09.00
09.15–10.00
10.30–11.30
12.00–13.00
13.15–14.00

Szélsõbokor
Lóczibokor
Sertéstelep utca
Polyákbokor
Vajdabokor
Kazárbokor
Vargabokor
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SZÍNHÁZ

„EZ AZ EGÉSZ OLYAN ABSZURD” – A FÕFÕNÖK A KAMARÁBAN
Tizenkét dühös ember, Orosz lekvár, Tigris és hiéna,
Balta a fejbe... Megannyi felejthetetlen színházi elõadás,
amelyeknek rendezõje Koltai M. Gábor. A legutóbbi,
immár 14. itteni premierje szombaton volt a Móricz Zsigmond Színház Krúdy Kamarájában, ahol a nézõk a Fõfõnök címû komédiát tekinthették meg.
Ezúttal is fölöttébb nehéz fába vágta a „fejszéjét”, hiszen Lars von Trier mûve eredetileg egy nyolc ország koprodukciójával megvalósuló film forgatókönyveként látott
napvilágot 2006-ban. A szerzõ által rendezett „mozi”
olyan sikeres lett, hogy a San Sebastian Nemzetközi Filmfesztiválon jelölték a Legjobb film kategóriájában. Mindenkit érint a társadalmi alá- és fölérendeltség torzító hatása a nemzeti hovatartozástól függetlenül, ráadásul tele
vagyunk olyan emberi gyarlósággal, amiket Trier képes volt
remek humorral bemutatni, ezért „nem kerülhette el” a
színpadi adaptációt. Az egyik verzióját láthatták is a szerencsések a 2011-es VIDOR Fesztiválon. A két legjobb
fõnöknek járó Pulcinella-díjat kapta meg az alakításáért
Csányi Sándor és Schneider Zoltán. De milyen a „mi”
Fõfõnökünk? Mirõl szól a darab? Mi adja örökérvényûségét? Errõl kérdeztem Koltai M. Gábort.

A „HAT ÖREG”, AKI FIATAL
– Egy informatikai cég vezetõje felbérel egy jobb napokat látott, állástalan színészt, hogy játssza el a vállalat rejtélyes, soha jelen nem lévõ csúcsigazgatóját, természetesen úgy, hogy se a munkatársak, se az üzleti tárgyalópartnerek ne vegyék észre a csalást, aztán szép lassan fény
derül a cégvezetõ valódi indítékaira. Ennél többet hiba
volna elõre elárulni a történet fordulataiból. A kajánul ironikus cselekményen túl az éles ecsetvonásokkal, de igen
pontosan felskiccelt figurák adják a darab ízét: a szeretetre szomjas, magát apukaként definiáló intézményvezetõ,
aki mindeközben gátlástalanul kihasználja és elárulja alkalmazottait; a színész, akit minden mulatságos csetlésbotlása ellenére is hiúság, gõg és sértettség vezérel, ami
akkor válik valódi vezérlõ erõvé, amikor egyszer csak
hatalom kerül a kezébe; a két totálisan abszurd izlandi
figura (a sagákból elõlépett, vehemens igazgató és az egész
cirkuszról alkotott véleményét blazírt unottság mögé rejtõ
tolmácsa); és persze a cégalapító alkalmazottak, „a Hat
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Fotó: Trifonov Éva

Öreg”: megannyi csodásan elvarázsolt, skizoid, szeretettel megrajzolt személyiség.

azért folyamodtak más megoldáshoz, mert úgy vélték, ezen
külsõ, cinkosan bölcselkedõ nézõpont nélkül sérülne a
történet.

CINKOSAN BÖLCSELKEDÕ NÉZÕPONT
SKANDINÁV HUMOR
Kérdésemre válaszolva elmondta a rendezõ, hívhatjuk
tragikomédiának is a darabot, bár az abszurd talán pontosabb kifejezés. Az eredeti filmben maga Lars von Trier intéz kaján monológokat a nézõkhöz; ezekben rendre felhívja a figyelmet arra, hogy mivel vígjátékra tett ígéretet,
nem fog eltérni a mûfaj szabályaitól, pedig mindnyájan
tudják, õ is meg a nézõk is, mi a valódi tét, és hogyan
zajlik ez a világban. Mivel a forgatókönyv és a film kizárólag a mulatságos, groteszk, vígjátéki pillanatokra koncentrál, ezek a kikacsintó monológok adják hozzá a másik dimenziót – ettõl képzõdik a történet mögött a gonosz
tragikum, miközben azon, amit látunk, az utolsó pillanatig csak „röhögünk”. Náluk ezeket a monológokat, a
„mesélést” egy gyerekhang intézi a közönséghez; reméli,
hogy jelentésben és kajánságban hasonlít Trier eredeti gesztusához. A budapesti elõadás ezeket a szövegeket csak
feliratok formájában használta, erõsen megnyirbálva. Õk

– Mi leginkább az eredeti forgatókönyvhöz próbáltunk
hûek maradni, Trier csalafintán okos gondolkodásmódjához, illetve tágabb értelemben ahhoz a fajta sajátos, skandináv humorhoz, amit Trier mellett egyebek között Roy
Andersson is képvisel. Az õ képi világából, figuráiból is
merítettünk ihletet az elõadás világához. Muszáj volt valamilyen formát találni, ami a forgatókönyv sok helyszínváltását, a csupa üvegfal irodákat és az abszurdnál abszurdabb külsõ helyszíneket képes valamilyen költõi egységbe forrasztani. Ebben nagy segítségemre volt az, hogy
Vereckei Rita tervezõvel nemcsak a színházról, de a világról is hasonlóan gondolkodunk. Természetesen örömteli volt ismét a nyíregyházi színészekkel a közös munka;
ugyanakkor persze izgalmasan újra-ismerkedõs is, hiszen
ennyi idõ alatt mindannyian sokat változtunk.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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AKTUÁLIS

HOVÁ VEZETNEK ÚTJAINK...?
Az utóbbi években egyre több fekvõrendõrrel találkozhatnak az autósok országszerte, hiszen a szakemberek
szerint ezek a forgalomlassítás kiváló eszközei. Kis utcákba és nagy forgalmú útvonalakra is ezt építik, ha nem
látszik más megoldás...
Az egyik olvasónk viszont éppen ezt fájlalja. Azzal kereste meg szerkesztõségünket, hogy nem érti, miért kell
fekvõrendõröket kihelyezni az utakra, hiszen ezek komoly
károkat tudnak okozni a gépjármûvekben, például annak
kerekeiben, vagy éppen lengéscsillapítójában, netán gumijában. Levelének egy részletét az alábbiakban olvashatják.

HATÉKONY ÉS BEVÁLT MÓD
Az olvasó panaszát továbbítottuk az ügyben illetékes
NYÍRVV Nonprofit Kft. felé. Dicsõ Péter, a városüzemeltetõ társaság út- és közterület-kezelési csoportvezetõje
válaszlevelében hangsúlyozta, a fekvõrendõrnek az a cél-

ja, hogy lassításra késztesse a jármûvezetõket azokon az
útszakaszokon, ahol ez indokolt. Ezek a létesítmények

OLVASÓI LEVÉL
...Nagyon bosszantó, hogy 5–10 cm magas betondarabokat építettek sok mellékúton Nyíregyházán, mondván, hogy ezek forgalmas útszakaszok, mert itt óvodák,
iskolák, nagy forgalmú közintézmények vannak, nagy a
gyalogosforgalom, ezért a jármûveknek lassítaniuk kell.
Ez igaz, de van más lehetõség is a jármûvek lassítására (s
néhol már alkalmazzák is): széles vörös-piros csíkot festenek fel, mert ez figyelmezteti a jármûvezetõt az óvatosságra, a kellõ lassításra, s nem szükséges a jármûvek-

ben nagyon komoly kárt okozni (teleszkópokban, gömbcsuklóban, gumi kerekekben, esetleges tengelytörésekben, felfüggesztésekben stb.). Ha a vörös felfestéseket a
jármûvezetõk nem veszik figyelembe, nem lassítanak kellõképpen, szigorú nagy pénzbírsággal büntessék meg, s
ha ez sem inti lassításra a jármûvezetõket, akkor a vezetõi engedély bevonása megoldaná a dolgot. Nagyon kérjük az illetékeseket, hogy intézkedjenek, s mielõbb szüntessék meg a „bukkanókat”.

HIÁNYSZAKMA AZ ÁCS ÉS AZ ÁLLVÁNYOZÓ
Múlt héten a régió legnagyobb állásbörzéjét szervezte
meg a Continental Arénában a Kelet-Magyarország, ahol
a megyébõl és külföldrõl több mint 60 cég mutatkozott
be, és közel 500 állásajánlattal várta az érdeklõdõket.
Prospektusokból, internetrõl is lehet már szemezgetni
az állásajánlatok között, illetve meg lehet ismerni egy cég
hátterét. Azonban az állásbörze nagyszerû lehetõséget

lok foglalkoztatottsága európai szinten is jelentõsen nõtt,
valamint a munkaerõpiacon verseny alakult ki a motivált
munkaerõ iránt.
– Manapság arról beszélünk, hogy hogyan lehet azt a
munkaerõigényt kielégíteni, amely nemcsak Nyíregyházán, nemcsak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem
az egész országban megjelenik, és egy kellemesebb problémaként, mint ezelõtt 6-7 éve, amikor jelentõs munkanélküliséggel kellett megküzdeni – hangsúlyozta Cseresnyés Péter.

szabványosak, az érvényben lévõ mûszaki elõírásoknak
megfelelõek, és a forgalom lassításának egy hatékony és
bevált módja, melyet a gyermekek megóvása érdekében
oktatási intézmények közelében, a balesetek megakadályozása céljából a fokozott figyelmet igénylõ keresztezõdések elõtt, esetleg a helyiek kérésére lakó-pihenõövezetekben helyeznek ki.

MEGFONTOLTAN TELEPÍTIK
Kifejtette, a forgalom lassítására természetesen csak
különösen indokolt esetben kerülhet sor, számos ezzel
ellentétes kérést utasít el a NYÍRVV Nonprofit Kft.
Amennyiben a jármûvezetõk a megfelelõ sebességgel haladnak, a balesetek is elkerülhetõek és a fekvõrendõr sem
okoz kárt az autójukban.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS
A Magyar Közgazdasági Társaság Megyei Szervezete
tisztújító közgyûlést tartott, meghívásukra érkezett Nyíregyházára Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Költségvetési Tanács elnöke. Magyarország pénzügyi helyzetérõl tartott elõadásán hangsúlyozta, hazánkat a gazdasági stabilitás jellemzi.
Idén a világgazdasági elõrejelzések nem mutatnak törést az európai gazdaságban a brit kilépés ellenére sem, a
középtávú trendek változatlanok. Ezért itthon 2017-ben
3,5–4 százalékos gazdasági növekedés valószínûsíthetõ,

SZÁMOS HIÁNYSZAKMA

kínál arra, hogy a munkáltató és a munkavállaló között ne
csupán egy személytelen kapcsolat alakuljon ki. Nyéki
Zsolt, a börzét szervezõ Kelet-Magyarország fõszerkesztõje úgy fogalmazott, ez egy közvetlen kapcsolatfelvételi
lehetõség. Az itt kitelepült munkáltatók egyrészt bemutatkoznak, bemutatják, hogy õk mit csinálnak, mivel foglalkoznak, s a standok mögött helyet foglaló kollégák közvetlenül el is tudják mondani az érdeklõdõknek, hogy
náluk milyen munkalehetõségek vannak, milyenek a munkakörülmények. Szerinte mindig életszerûbb, ha valaki,
aki egy adott helyen dolgozik, a személyes kérdésekre
azonnal válaszol.

MUNKAERÕHIÁNY A PIACON
A megnyitón részt vett Cseresnyés Péter, a munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár is, aki kiemelte, a
kormány intézkedéseinek köszönhetõen egyrészt a fiata2017. ÁPRILIS 7.

A munkaerõpiacon ma hiányszakmának számít például az ács, az állványozó, az asztalos, de akár az ápoló,
vagy több, igen modern, 21. századi terület is, annak ellenére, hogy utóbbiak igen nagy népszerûségnek örvendenek a fiatalok körében. Pájer Attila, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum szakmai fõigazgató-helyettese úgy látja,
az informatika mindenképpen vezetõ ágazatnak tekinthetõ most már, s nagy kereslet van például programozók és
számítógép-szerelõk iránt is. Illetve a gyerekeket egyre inkább érdeklõ szakmák, mint a kommunikáció, a média, a
vendéglátás vagy akár a turisztika és idegenforgalom is
szakemberhiánnyal küszködik.

FOLYAMATOS KÉPZÉS
A munkavállalóknak bizonyos kritériumoknak is meg
kell felelnie, ezért elengedhetetlen a folyamatos fejlõdés,
tanulás. Ebben a város is szeretne segíteni. Dr. Ulrich Attila alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy Nyíregyháza mindent megtesz azért már a közeljövõben, hogy
a képzési lehetõségeket támogassa, fejlessze. Ez azért is
fontos, hogy az embereknek ne kelljen messzire menniük
munkát vállalni, hanem aki a megyében szeretne maradni, az itt is tudjon érvényesülni, és normális, biztos életet
tudjon magának és családjának kialakítani.
Az állásbörze egy szakmai fórumnak is helyet adott,
melyen a foglalkoztatás jelenlegi helyzetérõl esett szó.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

így az a pénz, amibõl az államháztartás kiadásait, a béreket, a kormány jóléti programjait fizetik, az meglesz, sõt
tovább emelkedhet az életszínvonal.

CSÖKKENÕ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Hazánk külgazdasági egyenlege is kifejezetten biztató,
ez elsõsorban az ország iparosodásának, a külföldi autógyártók beruházásainak köszönhetõ. Magyarország jól
teljesít a költségvetési hiány lefaragásában is. Az unió elvárása korábban az volt, hogy az arányszám 3 százalék
alatt maradjon, az elmúlt évben viszont már sikerült 1,7
százalékra szorítani. Folyamatosan csökken az ország államadóssága is. A tisztújító közgyûlésen megerõsítették
elnöki pozíciójában Mádi Zoltánt, s a következõ idõszakra is Lakatos Tibor maradt az alelnök.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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ELÕDÖNTÕ – HÁROM GYÕZELEMIG TART A PÁRHARC
Az Újpest legyõzése után a legjobb négy közé jutott a
Fatum Nyíregyháza a nõi röplabdabajnokságban. A következõ ellenfél a Vasas, a párharc pedig már három nyert
mérkõzésig tart.
Az elsõ meccsen nagy csatában 3–2-re a fõvárosi gárda
gyõzött Budapesten. Hajszálon múlt a nyírségiek sikere, a
döntõ játszmában is vezetett a Nyíregyháza. Szombathelyi Szandra nyáron épp a fõvárosiaktól érkezett a szabolcsi megyeszékhelyre.
– Mindig különleges élmény a volt csapat ellen játszani, ez ilyenkor plusz erõt ad, szeretnék bizonyítani nekik
is. Bár az elsõ mérkõzésen kikaptunk, a párharcból szeretnénk gyõztesen kikerülni, ehhez pénteken még pontosabb játékra van szükség – mondta Szombathelyi Szandra
csapatkapitány.
A játékost a napokban egy jó hír fogadta, a klub vezetése a jövõben is számít rá, és szeretnék a keret nagy
részét együtt tartani. Marad Vacsi Evelin és Josefina
Fernandez is.
– Szeretnénk már most megelõzni azt, hogy a legjobbjainkat más kluboktól keressék. Igazi csapat a mostani,
ezért a magot egyben akarjuk tartani. Nagy mozgás nem
lesz a nyári szünetben, maximum 2-3 helyen lehet változás. A cél a bajnokságban a dobogós hely megszerzése,
és ha bejutnánk a döntõbe, jövõre indulhatnánk a CEV
Kupában is, ami hab lenne a tortán – mondta Kósa Árpád,
a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.
Josefina Fernandez nemcsak jövõre, hanem már most
is játszhat a Vasas ellen. Az argentin ütõ sérülése rendbe jött.

– Nagyon jól vagyok, tökéletes az állapotom, készen
állok arra, hogy játsszak. Legutóbb az UTE ellen már pályára léphettem, és jól érzem magam, a Vasast pedig szeretnénk pénteken legyõzni – mondta Josefina Fernandez.
Isis Francesco viszont sérüléssel bajlódik, a liberó játéka kérdéses pénteken is. Horváth András vezetõedzõ bízik csapatában.
– Budapesten a második játszmában elkövetett hibáink

A jó blokkokra pénteken is szükség lesz

Szombathelyi Szandra egykori csapata ellen játszhat

némileg megpecsételték a sorsunkat. De nincs semmi veszve, ez még csak az elsõ meccs volt, a továbbiakban a
hátralévõkre kell majd koncentrálnunk – mondta a tréner.
A Vasasnál Jókay Zoltán vezetõedzõ több alkalommal
tört már borsot a nyíregyháziak orra alá. Idén eddig még
nem sikerült legyõzni az angyalföldieket.
– Nagyon dühös voltam az elsõ meccs elején, mert nem
láttam a megfelelõ adrenalint a játékosaimban. Szerencsére aztán belejöttünk, de egy simán megnyert játszma
után megint gödörbe kerültünk, s csak az ötödik szett térfélcseréje után került minden megint a helyére. A továbbiakban ennél több kell a döntõbe kerüléshez – mondta a
Vasas mestere.
A két együttes pénteken a Continental Arénában találkozik az elõdöntõ második meccsén.

A FATUM NYÍREGYHÁZA JÁTÉKOSKERETE:
Andrejkovics Alexandra (1997. 08. 06./182 cm, szélsõütõ).
Fernandez Fuentes Josefina (1991. 08. 17./179 cm, szélsõütõ), spanyol.
Francesco Machado Genesis Del Carmen (1990. 05. 06./174 cm, feladó),
venezuelai.
Francesco Machado Isis Gabriela (1996. 05. 23./165 cm, liberó), venezuelai.
Kalotai Zsófia (1998. 04. 03./191 cm, center).
Kovács Edina (1988. 02. 29./189 cm, szélsõütõ), 1-szeres válogatott.
Kundrák Eszter (2000. 09. 25./176 cm, szélsõütõ).
Leidgeb Noémi (1993. 09. 12./183 cm, center), 1-szeres válogatott.
Sitku Tamara (1995. 08. 20./175 cm, feladó).
Szombathelyi Szandra (1989. 08. 02./177 cm, szélsõütõ), 31-szeres válogatott.
Tóth Fruzsina (1999. 12. 30./164 cm, liberó).
Vacsi Evelin (1993. 10. 28./176 cm, center), 41-szeres válogatott.
Valdez Nelmaira Carolina (1992. 04. 22./186 cm, univerzál), venezuelai.
Villám Lilla (1997. 06. 03./184 cm, univerzál), 10-szeres válogatott.
Vezetõedzõ: Horváth András.

SPORTPROGRAM
Április 7., péntek 16.30 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Vasas nõi
röplabdamérkõzés
Április 9., vasárnap 16.00 Continental
Aréna, Kölcsey DSE–Lóci DSE nõi kézilabda-mérkõzés
Április 9., vasárnap 16.30 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Cegléd
labdarúgó-mérkõzés
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 9., vasárnap 21.00 Nyíregyháza Spartacus–Cegléd labdarúgó-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: április
7-én 16.30: Szilágyi Szabolcs köteteinek bemutatója. 11-én
10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 11.00–12.00:
Húsvéti harangszó – kézmûves foglalkozás. 14-én 10.00: Kerekítõ. Sietõné Fitos Éva festménykiállítása (megtekinthetõ:
április 21-éig).
EGÉSZSÉGNAP A VASUTASBAN április 8-án 10.00 órától.
Sok érdekes témában elõadásokkal, bemutatókkal, tanácsadással várják az érdeklõdõket a Vasutas Mûvelõdési Házba.
A belépés ingyenes, de egyes programok regisztrációhoz kötöttek. Részletes program: www.vokevmh.hu; információ: 42/
504-490.

HA MIKROFON KERÜL A KEZEDBE...
Április 10-én, hétfõn 16 órakor kezdõdik Tarczy
Gyula, a Város-Kép Nonprofit Kft. fõszerkesztõjének
a „Ha mikrofon kerül a kezedbe...” címû könyvének
bemutatója a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. A szerzõvel beszélget Kósa Árpád.
Majd’ mindenki moderál! A mûsorvezetést jóval
többen gyakorolják, mint azt elsõre gondolnánk: üzletemberek, pedagógusok, vezetõk bármilyen területrõl, kereskedõk, elõadók (konferenciák résztvevõi éppúgy, mint zenészek), hálózatépítõk, szóvivõk, menedzserek, rendezvényszervezõk, diákok, s persze a sajtó
munkatársai (rádiósok, tévések) – is. Sokan nem is
gondolnák elsõre, hogy egy bármilyen kis létszámú
értekezlet, meeting „levezetése” éppúgy moderálás,
mint egy jótékonysági bál, Mikulás-ünnepség, falunap, megnyitó és üzleti, kulturális, családi találkozók
kézben tartása, összefogása. Így naponta ezrek gyakorolják a mûsorvezetést, még pontosabban a felépítést, amely egy külön hivatás!
A könyv azoknak szól, akik akár kis létszámú „közönség”, hallgatóság elé is kerülnek, hogy felvezessenek, összekössenek valamit, valakiket.
„ Rendezvénymoderátor-specialista szerzõként, negyedszázada dolgozva színpadon és a médiában, 32 fejezetben igyekszem átnyújtani színesen, könnyed hangvétellel a moderálás alapjait, akár a most indulók vagy
e szakmára fókuszálók számára is részletesen, gyakorlatiasan, rengeteg példával, javaslattal. Mert egyre többen vannak, akiknek mikrofon kerül a kezükbe...”
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.
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAM. Orosi: április 11-én 8.00:
Megemlékezés a Magyar Költészet Napjáról.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: április 11-én
14.00–16.00: Babanapló készítése. 12-én 10.00: Babaangol.
13-án 14.00–16.00: Tojás készítése.
TISZTA SZÍVVEL – Költészet napi zenés irodalmi est április 11-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Az
esten a Móricz Zsigmond Színház, A Vörös Postakocsi folyóirat és a CarpeDignem együttes mûvészei tolmácsolásában
hangzanak el versek klasszikus és kortárs költõktõl. Közre-

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. április 11., 16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2.,
Polgárõr Iroda
Vassné Harman Gyöngyi (13. sz. vk. önkormányzati
képviselõje)
fogadóórát tart.
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.
mûködõk: Pregitzer Fruzsina és Tóth Károly színmûvészek, a
CarpeDignem együttes (Dézsi Darinka és Karap Zoltán), Nagy
Zsuka, Oláh András, Gerliczki András költõk. Az est moderátora Kováts Dénes újságíró, szerkesztõ. Hozza el és olvassa fel Ön is kedvenc versét!
„NYUSZI-VÁRÓ” kézmûves foglalkozás április 12-én
10.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban.
FELVIDÉKRÕL KITELEPÍTETT MAGYAROK EMLÉKNAPJA.
A Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezete április 12-én
emlékezik meg a Felvidékrõl kitelepített magyarokról, 13.00
órától a kitelepítettek és gróf Esterházy János emléktábláinál
(Bethlen Gábor u. 1.), 13.30-tól a Luther Márton Kollégiumban (Iskola u. 2.).
BIBLIAI JÖVENDÖLÉSEK. Az Oltalom Alapítvány várja az
érdeklõdõket Bibliai jövendölések címû elõadásaira. Április
12-én 17.00: Az európai történelemrõl. Elõadó: dr. Reisinger
János irodalomtörténész. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár. A belépés díjtalan.

foglalás elõtti idõktõl napjainkig”. Április 13-án 17.00: A 9.
századi magyar honfoglalók. Elõadó: dr. Fodor István, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes fõigazgatója. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár.
15 ÉV TÛVEL, CÉRNÁVAL – a Nyírbálók Foltvarró Egyesület tagjainak csoportos kiállítása tekinthetõ meg a Váci
Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában április 21éig.

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.

HÚSVÉTI KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS április 13-án 10.00
órától a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.
TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia Egyesület várja az érdeklõdõket 18. történelmi elõadássorozatára,
amelynek témája „A Kárpát-medence népei és élete a hon-

ÚJ HELYI KÉSZ ELNÖKSÉG
Március 27-én tartotta tisztújító taggyûlését a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházi Csoportja,
miután a régi elnökség 5 éves mandátuma lejárt. Az új
elnök: Franczelné Bor Mária, titkár: Kovács Zoltánné
Vass Éva, pénztáros Vattamány János. További elnökségi tagok: Csernyus Enikõ, Gollerné Konyári Irén,
Megyesi Mária és Pál Lászlóné. A 15 év után leköszönõ elnököt, Keresztes Dénest novemberben a KÉSZ országos elnökhelyettesévé választották.
Balról jobbra: Pál Lászlóné, Megyesi Mária, Vattamány
János, Franczelné Bor Mária, Kovács Zoltánné Vass
Éva, Gollerné Konyári Irén, Csernyus Enikõ

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 8., szombat 19.00 A Fõfõnök, Pankotay bérlet,
Krúdy Kamara
Április 11., kedd 19.00 A Fõfõnök, Vidám „C” bérlet,
Krúdy Kamara
Április 14., péntek 17.00 Sárkányölõ Krisztián, Babszem Jankó bemutató bérlet, MÛvész Stúdió
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

PANNÓNIA KÁVÉHÁZ
„Ezúton is van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy a g. kath. egyház palotájában egy impozáns és
elõkelõ kávéházat rendeztem be és azt »Pannónia« cím
alatt ma, vasárnap délben megnyitom” – adta hírül egy
hirdetésben Grósz Ödön, a kávéház budapesti tulajdonosa. Reményei szerint kávéháza a város úri családjainak lesz a találkozóhelye, ahol a hölgyek és a férfiak egyaránt jól szórakozhatnak. Ezt hivatottak a „kényelmesen
és fényesen berendezett nõi szalonok, játéktermek, biliárdterem és íróasztalok felszerelésekkel”, valamint a vendégek rendelkezésére bocsátott magyar, német, francia
és angol lapok, folyóiratok, illetve a hadseregi cím- és
névtár is szolgálni. Így nyílt meg 1909. május 16-án a
görögkatolikus bérpalota Bercsényi utcai oldalán, a saroktól a bejáratig terjedõ Pannónia kávéház.
A tulajdonos mindent megtett a vendégek becsalogatása érdekében és a minõségi kávéházi szolgáltatásokon túl szórakoztató programokat is kínált. Már a megnyitás elsõ napjaiban Hamza Gyuszi nagyváradi hírneves zenekara adott mûsort, de késõbb is szervezett uzsonnahangversenyeket a legnevesebb cigányzenészek kíséretével, pl. Jónás Gyula budapesti cigányprímással.
Júliusra már egy fedett kerthelyiséget is kialakított, amelynek a megnyitására kora egyik legnagyobb cigányprímását, Banda Marczit hívta meg 16 tagú zenekarával.
Ugyanitt kabaré-elõadásokat adtak elõ, sõt 1911 szeptemberében mozgófényképszínház létesítésére is engedélyt kapott.
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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:

Grósz Ödön 1914-ben lejáró bérleti szerzõdését már
nem újították meg, hiszen a püspöki palotához nem illett egy kávéház. Átadta helyét a Közgazdasági Takarékpénztárnak, majd egy bútorüzletnek és közel két évtizeden át Fábián Pál könyvkereskedésének. Késõbb
újabb üzletek sora következett, míg ma egyházi könyvesbolt üzemel benne.
Az épületrõl még érdemes megemlíteni, hogy II. János Pál pápa látogatása elõtt, 1990–91-ben az Országos Mûemlékvédelmi Felügyelõség felújította és eredeti
rajzok alapján ekkor rekonstruálták a díszítéseket és a
dombormûveket is.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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