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NAPRÓL NAPRA

KÖRNYEZETVÉDELEM.
Sorozatunk végén a
Polgármesteri Hivatal
tevékenységének
„zöld” oldalát vesszük
górcsõ alá.
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INTERJÚ

KITÜNTETÉS.
Kitüntették dr. Bubnó
Tamást, a nyíregyházi
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola docensét.
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FALUSI HÚSVÉT
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5000 ÉHES SZÁJ
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NYELVMÛVELÉS

HA MIKROFON...

HÚSVÉTI FORGALMI REND SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕN
A húsvéti hosszú hétvégén várható fokozott turisztikai és szabadidõs tevékenységhez kapcsolódó megnövekedett gépjármûforgalom irányítását a rendõrség és a közterület-felügyelet
munkatársai végzik majd. A forgalmi rend alapvetõen nem változik a megszokotthoz képest,
azonban ha a megnövekedett gépjármûforgalom indokolttá teszi, a helyszínen lévõ rendõri
vezetõ elrendelheti az egyirányú forgalmi rend bevezetését a Kemecsei úti felüljárótól a Fürdõ
utcáig, valamint a Sóstói úton és a Berenát utcán. Ebben az esetben a kihelyezett jelzõtáblák
szerint közlekedjenek. A Kemecsei úti felüljárótól az állatpark bejáratáig a Sóstói út két oldalán a parkolás megengedett lesz. Az állatpark bejárata elõtti és a Tölgyes utcai parkolók feltöltésénél kérjük, hogy a jármûvezetõk kövessék a NYÍRVV Kft. parkolóellenõreinek az utasításait és a szerint parkoljanak. A Polgárõrség a parkolókban teljesít szolgálatot, melynek célja a
gépkocsifeltörések megakadályozása. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a
hétvégi és ünnepi menetrend szerint közlekedteti a buszokat Sóstógyógyfürdõre, szükség szerint pedig nagyobb befogadóképességût, vagy több jármûvet indítanak majd.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Fõosztály
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500 DIÁK A NAGYTEMPLOM KÖRÜL

Hétfõn 500 kossuthos diák élõláncot alkotva állta körbe az evangélikus
Nagytemplomot és szavalta el Luther Márton: Erõs vár a mi Istenünk címû
énekének József Attila fordítását. A diákok ezzel a látványos felhívással
az 500 éves évfordulóra és a költészet napjára emlékeztek.

HELLÓ NYÍREGYHÁZA! ÁPRILIS 21-ÉN. ISMÉT FELPEZSDÜL A VÁROS
Április végén – immár hagyományosan – ismét felpezsdül Nyíregyháza belvárosa és mintegy tíz helyszínen több
színpaddal, Kölyök, Ifjúság, Mosoly, Tavasz, Honvédség
és Eszem-iszom utczákkal, kirakodóvásárral, valamint
jókedvvel üdvözöljük a tavaszt. Ezen a napon egy olyan,
nagy közösségi összefogás eredményeként megvalósuló
rendezvény hoz vidámságot és felpezsdülést a nyíregyháziak életébe, ahol minden korosztály megtalálja a számára érdekes és izgalmas elfoglaltságot.
Az idei évben az ifjúság lesz a középpontban. A szervezõk
számos programmal és koncerttel kedveskednek a fiatal korosztálynak. Délelõtt az óvodások töltik meg élettel a római
katolikus társszékesegyház elõtti teret, délután pedig a Kossuth téren a Debreceni Helyõrségi Zenekar és a Debreceni
Honvéd Táncegyüttes szórakoztatja a nagyközönséget, de lesz
például rendõrségi, tûzoltó- és katonai bemutató is. A Helló

Nyíregyháza! helyszíni programjait és tematikus utczáinak
kiállítóit megtalálják a rendezvény plakátján a 6. oldalon,
mi most csak kedvcsinálóként szemezgetünk belõle...

A MOSOLY NAPJA...

A NAGYSZÍNPADON KELEMEN KABÁTBAN
Annyi biztos, hogy a szervezõknek és a számos közremûködõ szervezetnek köszönhetõen, aki április 21-én a belvárosban szeretné jól érezni magát, az 10 órától szó szerint
lépten-nyomon talál valamilyen látnivalót. A nagyszínpadi
programok pedig megkoronázzák az egész napos nyüzsgést,
szórakozást. 16 órától a Szatmárnémetibõl érkezõ rock- és
alternatív zenét képviselõ The Phoenix SM, majd egy fergeteges Fizikashow-t követõen a Pán Péter zenekar gondoskodik a jó hangulatról. 20 órától pedig érkezik a Kelemen Kabátban, majd az estét a Loving Arms DJ páros zárja.
(Folytatás a 7. oldalon.)

ÁPRILIS 21-ÉN ÚJRA!

NAPRÓL NAPRA
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SIKERES DRÁMÁS MÛHELY

TÁNCCAL A BIZTONSÁGÉRT

A Terne Cserhaja Színkör, ami a
Dankó Pista Gimnáziumban mûködik,
együttmûködésben a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskolával,
Friedrichshafenben Magyarországot
képviselte egy nemzetközi színjátszó
fesztiválon.

Üzenet a biztonságért címmel táncos baleset- és bûnmegelõzési programot szervezett a megyei rendõr-fõkapitányság Baleset-megelõzési Bizottsága. A rendõrség munkatársai a tánc segítségével hívták fel a fiatalok figyelmét
a biztonságos közlekedés szabályaira.
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CSÜTÖRTÖK
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USA ACTIVITY DAY

AZ ÚR ÉRKEZÉSE

Angol nyelven folyt a diskurzus
azon az aktív délutánon, amelyet a
Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola rendezett meg a város
és a megye két tanítási nyelvû általános iskolái között.

Idén is megrendezték Az Úr érkezése címet viselõ országos ökumenikus szavalóversenyt a Nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. A diákoknak ebben az évben
a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó alkotásokat kellett elõadniuk.
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ROTARY HÚSVÉT

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Vetélkedõvel, tánccal és kézmûves
foglalkozásokkal várták a gyermekeket a Rotary Club által szervezett húsvéti forgatagon. A Jósa András Múzeumban tartott eseményen 120 fogyatékkal élõ és ép gyermek közösen vett
részt.

Díjmentes közlekedésbiztonsági nyílt
napot rendezett a megyei kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala a Lujza
utcai mûszaki vizsgálóállomásán. A cél
az volt, hogy a tavaszi felkészülés jegyében mûszaki átvizsgálással, tanácsokkal
segítsék a jármûtulajdonosokat.

ÁPRILIS
PÉNTEK

7

ÁPRILIS
SZOMBAT

8

MUNKÁK AZ ÁLLOMÁSON

NEMZETKÖZI ROMA NAP

Felújítja a MÁV a nyíregyházi Petõfi
téri állomás nyolcas vágányának peronját. A munkálatok elõreláthatóan
még a héten is tartanak, ezért a nyolcas vágányt lezárták. Az állomás többi vágányán folyamatos és zavartalan
a közlekedés.

Szombaton hagyományteremtõ
szándékkal, zenés felvonulással, flashmobbal és kulturális bemutatóval ünnepelték a Nemzetközi Roma Napot Nyíregyházán. Az elfogadás jegyében az utcán sétálókat is felkérték egy
közös táncra.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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HELYSZÍNI SZEMLE A LUJZA UTCÁN

Munkagépek zajától hangos a Lujza
utca. Április elejétõl egyirányúsították a
nagy forgalmú utat azért, hogy a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” elnevezésû projekt keretein belül, több mint bruttó 662 millió forintos
pályázati támogatásból megvalósuljon a
meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer
kapacitásának növelése. Nyíregyháza polgármestere helyszíni szemlén tájékozódott a beruházás állásáról.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, július 13-ára be kell fejezni az egész Lujza utcai szakaszt, az Alma utcai részt, de a
szerzõdés része a Vércse utca is. Hozzátette, a negyedik ütemben a Tünde utca kö-

vetkezik, hiszen az elsõ két ütem tavaly
megvalósult, a Szántó Kovács János utcai
záportározó építése, valamint a Tüzér utcán a csõvezeték cseréje. Most modern csöveket raknak le a régi betongyûrûs, elhasználódottak helyett, amelyek lehetõséget teremtenek arra, hogy majd a másik városrész is rácsatlakozzon.
2013-tól folyamatosan újulnak meg Nyíregyháza csatornahálózatai. A borbányai városrészt követõen a tervek szerint további
felújítások várhatóak. A Lujza utcai szakaszon megvalósuló beruházás a helyiek mindennapjait könnyíti meg. Mussó László, önkormányzati képviselõ kifejtette, a városrésznek nagy szüksége van erre a beruházásra,
hiszen a Lujza utcai csapadékvíz-elvezetõ
rendszer keresztmetszete nem bírta már el a
terhelést.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

ÖNKORMÁNYZAT: TUDATOSAN
KÖRNYEZETTUDATOSAN
Két héttel ezelõtt megkezdett sorozatunk utolsó részéhez értünk. Most végezetül, de nem utolsósorban a Polgármesteri Hivatal tevékenységének „zöld” oldalát
vesszük górcsõ alá.
Az önkormányzat a város mûködtetését, beruházásait, fejlesztéseit is olyan elvek mentén valósítja meg, hogy a jövõ
nyíregyházi lakossága is egészséges ivóvizet, tiszta levegõt és közterületeket, virágzó zöldfelületeket, jól mûködõ csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ rendszert,
illetve sok kerékpárutat mondhasson magáénak.
A közelmúltban több olyan projekt is
megvalósult Nyíregyházán, amely fontos állomása a környezettudatos fejlõdésnek. Ha
szeretnénk számba venni, hogy milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt idõszakban, s hogy azok milyen hatással vannak a
nyíregyháziakra, a megyében élõkre, vagy
akár a turizmus alakulására, e lapszám minden oldala kevés lenne hozzá. Ezért most
„csak” szemezgetünk az eredményekbõl.
– Az önkormányzat pályázati forrás segítségével számos intézmény, köztük óvodák és bölcsõdék energetikai korszerûsítését valósította meg.
– Az egyik környezetvédelmi szempontból legjelentõsebb projekt a borbányai egykori hulladéklerakó kármentesítése.
– Kiemelten fontos a megvalósult nagyszabású szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program,
– a megvalósult legmodernebb hulladékgazdálkodási rendszer,
– a kerékpárutak építése,
– a távhõrendszer fejlesztése, s még
hosszasan sorolhatnánk.
– S ide tartozik, és rendkívül fontos a folyamatos szemléletformálás is, hiszen a tudatos környezetvédelemre mindenkinek

oda kell figyelnie az egészséges, tiszta környezet megvalósítása, megóvása érdekében.

HATÉKONYAN TAKARÉKOSAN
A Polgármesteri Hivatal is számos jó
gyakorlatot alkalmaz a környezettudatosság jegyében. Természetesen már több éve
szelektíven gyûjtik a hulladékot, és törekednek az újrahasznosított papír használatára. Az anyag- és energiatakarékos megoldások egyik eleme az energiatakarékos
égõk használata, de a radiátorok is termosztatikus szeleppel vannak ellátva. 2015ben a lapos tetõs „B” épületre 172 napelem került az úgynevezett fotovoltaikus
rendszer kialakítása során, amely jelentõsen hozzájárul a hatékonyabb energiafelhasználáshoz (lásd képünkön). A hivatal
dolgozói egyénileg is elõnyben részesítik
a környezettudatos megoldásokat, így a
takarékos kétoldalas másolást, illetve
nyomtatást, ahol ezt az „ügy természete”
megengedi. Minden évben részt vesznek
az országos TeSzedd akcióban, és a jó idõ
beálltával igen sokan döntenek a kerékpáros munkába járás mellett.
2017. ÁPRILIS 12.

FEJLESZTÉS

BÕVÜL A SZENT IMRE ÓVODA,
LETETTÉK AZ ALAPKÖVÉT
Új épületszárnnyal bõvül a Szent Imre Katolikus Óvoda, amelynek alapkövét múlt héten szerdán tették le. Ezzel
a jelenlegi gyereklétszám duplájára nõhet, és szeptembertõl már száz óvodást fogadhatnak az intézményben.
Egyelõre még csak egy üres, romos ház látványa tárul
elénk a Szarvas utca 21. szám alatt. Szeptembertõl azonban már gyermekzsivajtól lesz hangos az ingatlan.

KÍVÜL-BELÜL FELÚJÍTJÁK
Addigra persze a roskadozó falak helyett egy kívül-belül
felújított intézménybõl fognak ezek a hangok kiszûrõdni. A
mellette lévõ épületben mûködõ Szent Imre óvoda ugyanis
olyan népszerûségnek örvend, hogy már így is szûkösen
férnek el ott a kicsik, ráadásul a következõ tanévtõl a gyer-

A bõvítésre idõkapszula is emlékeztet majd

Elhelyezték az óvoda új szárnyának alapkövét

mekek létszámát is duplájára szeretnék emelni, így a mostani 50 helyett már 100 óvodás járhat majd ide.

ta, a megnyíló szárnyban két, összesen 75 négyzetméteres, felszerelt csoportszoba kap helyet a szükséges öltözõkkel, illetve a tetõterében kialakítanak egy 77 négyzetméteres, kápolna céljára is alkalmas közösségi termet, valamint sószoba és különbözõ kiszolgálóhelyiségek is lesznek benne. Az új épületrészt a várostól vásárolta meg a
római katolikus egyházmegye. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere kiemelte, a bõvítés nemcsak a fenntartó számára egy elõrelépés, hanem a nyíregyházi lakosok intézményválasztási lehetõségeit is növeli.

KÖZÖSSÉGI TEREMMEL ÉS SÓSZOBÁVAL
Megyesi Mária, a Szent Imre Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola, Kollégium és Óvoda igazgatója elmond-

ÁLLAMTITKÁR: KÖZÖSSÉG ÉS ÉRTÉKEK
A megnyitón részt vett Soltész Miklós egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkár is, aki kiemelte, a felekezeti iskolák és
az oda járó gyerekek száma az utóbbi évtizedekben
jelentõsen megnövekedett, ma közel 220 ezren járnak egyházi intézményekbe, amelyek közösségeket
és értékeket teremtenek.

SZÁZHETVENÖTMILLIÓS BERUHÁZÁS
Az óvoda új épületrészét a meglévõhöz hasonlóan Kulcsár Attila, Ybl-díjas építész tervezte. A beruházás 175
millió forintból valósul meg, ami egyházi forrásból és az
EMMI által folyósított egyedi egyházi támogatásból tevõdik össze.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

III. ELECTROLUX NYÍREGYHÁZA FÉLMARATON
ÉS CSALÁDI FUTÁS – MÁR LEHET NEVEZNI
dettel rendezik meg Nyíregyházán az Electrolux Lehel Kft.
és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közös együttmûködésével.
Várunk minden érdeklõdõt a valamennyi korosztály számára mozgási lehetõséget biztosító családias hangulatú
eseményre, egyéni, illetve 2–4 fõs félmaraton váltó versenyszámokra (21,097 km) és családi futamra (2700 m).
A félmaratonra nevezõk a Kossuth tér–Dózsa György
utca–Kossuth tér 4x5274,4 m kört teljesítik, míg a családi
futamra Nyíregyháza belvárosában kerül sor.
Nevezni a versenykiírást is tartalmazó www.nyiregyhaza.hu oldalon elérhetõ nevezési lap elektronikus úton történõ kitöltésével vagy a verseny napján a
helyszínen hagyományos formában, jelentkezési lap
kitöltésével lehet.
A III. Electrolux Nyíregyháza Félmaraton és Családi futóversenyt 2017. május 20-án, szombaton 9.00 órai kez2017. ÁPRILIS 12.

A rendezvény alatt a Kossuth téri versenyközpontban színes programokkal várjuk a családokat, kicsiket, nagyokat egyaránt. Fussunk együtt Nyíregyháza belvárosában!
(x)
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DR. BUBNÓ TAMÁS: A MAROKKÓI HERCEGNÕNEK
ADTAK KONCERTET A SZENT EFRÉMMEL
A nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola docensét, egyben a Szent Efrém Férfikar
alapítóját és mûvészeti vezetõjét a magyar nemzeti kultúra, mûvészi alkotómunka területén végzett kiemelkedõ mûvészi értékteremtõ munkája elismeréseként érdemes mûvész címmel tüntettek ki.
Egyetlen meghatározó zenei élményt nem igazán tudna kiemelni gyerekkorából – mondja dr. Bubnó Tamás.
Persze nem azért, mert nem találkozott volna a zenével,
hanem pont ellenkezõleg. Kiskora környezetét éppen a
muzikális légkör lengte be. Görögkatolikus papcsaládban
nevelkedett, ahol egyrészt a mindennapi liturgiák naponta szippantották be a bizánci rítus dallamvilágába, másrészt pedig egyáltalán nem volt ritka, hogy a családtagok
nemcsak muzikális adottságokkal rendelkeztek, hanem
képzett zenészek is voltak. Az édesanyja, Szász Ilona zenetanár volt és zongorázott, az édesapja pedig, Bubnó
László teológiai tanulmányai alatt vendéghallgatója volt a
Bárdos Lajos vezette Zeneakadémia egyházzenei tagozatának, valamint kapcsolatban állt a 40-es évek Kodálytanítványaival. Így aztán otthon esti kikapcsolódás gyanánt gyakran került elõ a zongora, vagy éppen a cimbalom, melyen az egyik nagymama játszott.

ISMERT RÁDIÓS SZAKEMBERRÉ VÁLT
Ilyen elõzmények után egyáltalán nem volt meglepõ a
pályaválasztás, a zene útján való elindulás sem. Elõbb a
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miskolci Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolában
bõvíti tudását ütõhangszer–zeneszerzés szakon, majd
1975-ben, az érettségit követõen a budapesti Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskola középiskolai énektanár és karve-

Dr. Bubnó Tamás
zetõ tanszakára nyert felvételt, ahol öt évvel késõbb diplomázott is. Ám az ütõhangszerek iránti szenvedélye sem
hagyott alább, s 1984-ben ezen a tanszakon is diplomát
szerzett. Sokszínû érdeklõdése közben arra ösztönözte,
hogy más területen is kipróbálja magát: elõbb a Magyar
Rádióban külsõs munkatársként, majd 1981–1986-ig a
Zenei Fõosztály szerkesztõjeként ismerkedik meg a tömegkommunikáció mûködésével és mélyíti el klasszikus és

könnyûzenében szerzett tudását, miközben ismert rádiós
szakemberré is válik. Az igazi ismertséget és sikereket a
Szent Efrém Férfikar hozta meg számára, aminek a megalakulása kis részben tulajdonítható a véletlenek összjátékának is. 1996-ban újjászervezte a Budapesti Görög Katolikus Kórust. A nagyrészt fiatalokból álló kórus még vegyeskarként mûködött, ám az évek során az ifjak felnõttek,
s a hölgyek lassacskán anyai örömök elé néztek, így a nõi
rész lassan kiürült. A megmaradt fiúk – kiegészülve néhány
zenészkollégával – adták a magját a máig itthon és külföldön egyaránt elismert Szent Efrém Férfikarnak, amivel nemcsak sikereket ért el, hanem életre szóló, különleges élményeket szerzett. Ezek közül persze nem könnyû kiválasztani a legfontosabb pillanatokat, de van néhány, amit ki tud
emelni: négyéves mûködésüket követõen elsõ nem szláv
karként Lengyelországban megnyerték a nemzetközi ortodox kórusok versenyét; a világhírû basszistával, a Metropolitan sztárjával, Jevgenyij Nyesztyerenkóval való közös munka; de legutolsó, indiai körútjukat is ide sorolja. Szakmai
munkája csúcsának mégsem a karral elért sikereket vagy a
szakmai elismeréseket tartja. Mint mondja, ez utóbbiak természetesen örömmel töltik el, azonban zenészkollégái is
ugyanúgy érdemesek lennének a díjra, akik kevésbé látványosan, nem a nagyközönség elõtt folytatják mindennapi
kiváló munkájukat. Saját vallomása szerint mûvészi pályája legfontosabb területe az, hogy gyerekekkel foglalkozhat,
nekik adhatja át zenei tudását. Ez az a terület, amire a legbüszkébb, s amit élete utolsó pillanatáig folytatni is szeretne.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
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HÚSVÉT

Fotó: Balázs Attila, MTI

FALUSI HÚSVÉT: VÖDRÖS LOCSOLÁS ÉS
TOJÁSFESTÉS A SKANZENBEN

Április 17-én egész napos falusi húsvéti programokkal
várják a látogatókat a Sóstói Múzeumfaluban. Felelevenítik a népszokásokat, lesz vödrös locsolás, tojásfestés és
elkészítik a jellegzetes ételeket is.
Az áprilistól nyitva tartó Sóstói Múzeumfalu idei elsõ
nagy rendezvénye lesz a Falusi húsvét, hiszen a skanzen
elsõsorban a hagyományos kultúra szokásait mutatja be
az év jeles napjain.

HAGYOMÁNYÕRZÉS ÉS ISTENTISZTELET
A húsvéti készülõdés már csütörtökön megkezdõdik a
Kisütött mesék kiállítás megnyitójával, interaktív foglalkozással és mézesbábkészítéssel. Nagypénteken hagyományos
tojásfestés lesz, valamint elkészítik a görögkatolikus ünnepi
ételeket. Szombaton és vasárnap a tojásfestés mellett állatsimogató is várja a gyerekeket. Húsvéthétfõn pedig egész napos programmal készülnek a múzeumfalu munkatársai.

2017. ÁPRILIS 12.

HÚSVÉTI RECEPT

SÁRGATÚRÓ
Hozzávalók: 1 l házi vagy legalább 2,8%-os tej,
10 db tojás, 3 evõkanál cukor, 3 evõkanál vaníliás
cukor, 1 csipet só.
Elkészítés: A tojásokat beleütjük egy tálba és fakanállal átkavarjuk. A tejet a cukrokkal és a sóval
felforraljuk. Amikor a tej felforrt, beleöntjük a tojásokat, lassú tûzön folyamatosan kevergetve addig
fõzzük, amíg a tojások túrószerûen össze nem állnak. Vászonruhába rakjuk és felülrõl szorosan összekötjük, fellógatva hagyjuk kicsöpögni a levét. Tálalásig hûtõben tároljuk. Mazsolakedvelõk dúsíthatják
kedvencükkel a sárgatúró leszûrése után belekeverve csemegéjüket. 1 l tejhez 5 dkg mazsolát számítunk.

Dr. Szabó Sarolta igazgató húsvét kapcsán elsõsorban
a hagyományok felidézését emelte ki, hiszen ma már nem
vízzel locsolnak a legények, hanem kölnivel, ráadásul
sokan inkább kirándulnak a hétfõi napon, és nem várnak
vendégeket. A hétfõi programok fél 11-kor a Pálinkaházban kezdõdnek Botrágyi Károly grafikus kiállításának
megnyitójával, majd a jánkmajtisi portán falusi locsolkodás lesz a Nyírség Táncegyüttes közremûködésével. A
református húsvéti szokásokat ugyanitt elõadásban ismerhetik meg az érdeklõdõk, késõbb pedig felelevenítik a
régi tojásjátékokat. A kállósemjéni portán a görögkatolikus családok húsvéti szokásaival ismerkedhetünk meg,
de a jármi kisnemesi házban interaktív mesefoglalkozás
is várja a kicsiket. Délután két órakor kezdõdik a református istentisztelet, késõbb pedig Az ördögidézõ diák
címmel középkori vásári komédia szórakoztatja a közönséget.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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HELLÓ NYÍREGYHÁZA!

CSALÁDI MESEVÁROS ÉS ARCFESTÉS A HELLÓ NYÍREGYHÁZÁN!
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Váci Mihály Kulturális Központ elõtti téren egész nap
a civilek gondoskodnak a jó hangulatról színpadi produkciókkal, kirakodóvásárral és kultúrpiaccal. Aki ellátogat
az itt felállított 50 standhoz, az egészségügyi szûrésen,
kézmûves foglalkozásokon, gasztrokóstolókon és olyan
interaktív programokon találhatja magát, mint a csörgõlabdázás, sakk, pingpong, vagy a MediBall bemutató.
Aki innen a Korzó felé sétál, egy Családi Mesevárosba
érkezik, ahol óriási, színes, mesebeli forgatag fogadja a
látogatókat. Ebben a családi játéktérben mindenki kedvére alakíthatja, festheti, díszítheti saját mesebeli házát és
gyarapíthatja a folyamatosan épülõ Családi Mesevárost.
A város építésénél játékmesterek várnak minden dolgos,
ügyes kezû alkotni vágyót. Az alkotásban elfáradt gyermekek a Muzsikáló Mesekuckóban pihenhetnek egy kicsit. De virtuális valóság szimulátor, óriáscsúszda, hajó
légvár, mesekörhinta, water ball – vízen járó labdák, játszóház is várja az érdeklõdõket.

LÉGY TE A HÕS!
Akik a megyei könyvtár felé sétálnak, azokat Könyvsziget várja szabadtéri könyvtárral és olyan színes programokkal, mint a készségfejlesztõ népi játékok, a „Légy te a
hõs” játék, ahol arcfestéssel és mesedíszlet-fotózással a
gyerekek népszerû mesealakokká és regényhõsökké válhatnak. De lesz mesés memóriajáték, kézmûves foglalkozás és puzzle játék is. S a vonzó programok mellett mintegy ajándékként, ezen a napon ingyenes lesz a beiratkozás a város minden könyvtárában. S ezzel még nincs vége
a meglepetéseknek, hiszen ingyen elvihetõ könyvekkel
ajándékozzák meg a Könyvsziget látogatóit, s természetesen idén sem maradhat el a Csi-hu-hu vonatozás.

HELLÓ FIATALOK! HELLÓ NYÍREGYHÁZA!
SENKI SE HAGYJA KI…
A Takarékpalota és a Korona Hotel elõtti téren vásári
forgatag – virág, zöldség-gyümölcs, lekvár, méz, sajt –,
arcfestés és madárkiállítás vár mindenkit.
A Bethlen Gábor utcát a honvédség technikai bemutatója (harcjármû, felderítõ jármû, fegyverbemutató), szimulátor és toborzósátor teszi izgalmas helyszínné. A
Mosoly utczában a Városalapítók szobránál az OTP Fáy
András Alapítvány OK Központja és a hellonyiregy-

haza.hu weboldal kerül a fiatalok számára elérhetõ közelségbe.
Az Ifjúság utczában, ami a Dózsa György utcán várja
majd a fiatalokat, 16 kitelepülõ szervezet kínál hasznos idõtöltést. A Köz-Pont Ifjúsági Egyesület, a Nyíregyházi Egyetem HÖT, a Labor Café, a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkatársai mellett sok érdekességgel készül a megyei ifjúsági
önkormányzat, a Human-Net Alapítvány, a Nyíregyházi
Család- és Gyermekjóléti Központ, de a megyei és városi
rendõrkapitányság, és például a drogambulancia is.
(További részletek a 6. oldalon.)

ÕRÜLETES FIZIKASHOW A KOSSUTH TÉREN!
Fizika, kémia, biológia, földrajztudomány... tantárgyak,
amelyek nem a legnagyobb közkedveltségnek örvendenek a diákok körében, pedig nagy szükség van az ilyen
képzésekre a munkaközvetítõk szerint is. Most Nyíregyházán, a Kossuth térre, a természettudományok népszerûsítésére április 21-én 17 órától egy látványos és érdekes kísérletekbõl összeállított rendhagyó fizikaórára várják az érdeklõdõket, ahol még azt is megtekinthetik, hogyan készül a fagyi... csak most éppen „fizikus módra”.
Ma már közismert, hogy a diákok mennyire nem kedvelik a természettudományokat, köztük talán legkevésbé
a fizikát, pedig ez az alapja majdnem minden egyéb tudománynak, alkalmazásoknak, a hétköznapi életünknek.
Ezen a helyzeten sokan és sokféleképpen próbálnak segíteni, köztük az ELFT (Eötvös Loránd Fizikai Társulat) is –
kezdte a beszélgetést dr. Beszeda Imre, az ELFT SzabolcsSzatmár-Bereg megyei csoportjának vezetõ tagja, aki dr.
Tarján Péterrel és néhány fizikatanár szakos diák bevonásával, most látványos kísérletbemutatót fognak tartani a
Helló Nyíregyháza! rendezvényen.

RAKÉTAFELLÖVÉSTÕL
A FAGYIKÉSZÍTÉSIG
– Folyékony nitrogénes kísérletekkel kezdjük majd
a show-t, ezek mindig látványosak és nagy tömegeket szoktak vonzani – és most is éppen ez a cél. Ezt
követõen elkanyarodunk néhány egyéb témakör felé
is, mint például „rakéta” fellövése, lövöldözés levegõágyúval, vagy éppen fagyikészítés fizikus módra.
Errõl azt kell tudni, hogy a folyékony nitrogén egy
nagyon hideg (közel -200 fokos) folyadék, ami remekül használható gyors fagyikészítésre, mert a tej és
fagyipor összekeverése után nem kell órákat várni,
hogy a fagyasztóban hûljön, hanem néhány perc alatt
elkészül és ki is oszthatjuk...
2017. ÁPRILIS 12.

Szökõkút folyékony nitrogénnel

A LEGEGYSZERÛBB ESZKÖZÖKKEL…
– Az ilyen fizikanépszerûsítõ alkalmak során igyekszünk
a lehetõ legegyszerûbb eszközöket vinni, bemutatni, hogy
késõbb bárki maga is kipróbálhassa a kísérleteket. Így lesz

ez a Kossuth téren is. A kísérleteknek látványosnak és érdekesnek, figyelemfelkeltõnek kell lenniük, mert csak így
tudunk megragadni a diákok közül néhányat, akikbõl remélhetõleg majd fizikusok, fizikatanárok vagy mérnökök
kerülnek ki.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A FIZIKA MINDENKIÉ
– Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat egyik fizika népszerûsítése érdekében, két éve indított programja a
„Fizika Mindenkié” elnevezésû országos megmozdulás. Az idei lesz a harmadik, A Fizika Mindenkié 3.0,
2017. április 21-22-én. A rendezvény sikerét az országszerte megjelenõ helyszínek és programok számossága

mutatja. A számok egyben iránymutatást is jelentenek,
hogy egy ilyen fajta szabadszervezésû rendezvényre
szükség van, helyszíntõl függetlenül népszerû minden
korosztály számára, mert a természettudományok szépségét mutatjuk meg helytõl, kortól, idõtõl függetlenül –
tette hozzá dr. Beszeda Imre.
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...AHOL 5000 ÉHES SZÁJRÓL GONDOSKODNAK
A hétköznapi mondás szerint kis család kis gond, nagy
család nagy gond, pláne, ha a vasárnapi ebédnél az apa
mellett még legalább öt „éhes” száj vár arra, hogy az asztalra kerüljön a négyliteres fazékban gõzölgõ leves, és az
egy kiló csirkemellbõl kirántott hús. Hasonló feladattal
szembesülnek folyamatosan a Nyíregyházi Állatpark gondozói is, csak õk éppen 5000 lakóról gondoskodnak, és a
menüt minden egyes nap 2 és fél mázsa zöldségbõl és
gyümölcsbõl, 120 kilogramm húsból, valamint tojásokból,
tápokból, tápszerekbõl és körülbelül 1 tonnányi takarmányból állítják össze, legalább 3 órányi mosogatást hagyva maguk mögött...
Kevés olyan impozánsnak sem utolsó riporthelyszínen
jártam eddig, ahol reggel nyolc órakor már óriási hangzavar vár, javában tart a reggelizés, és a bejáratnál sem
akárki-akárkik fogadnak: Gino és Leon, a Nyíregyházi Állatpark kaliforniai oroszlánfókái. Innen indulunk el, hogy
két reggelen át, még nyitás elõtt részesei lehessünk annak a hatalmas nagy „gépezetnek”, amibe porszem nem
kerülhet, hiszen 5000 éhes szájról kell gondoskodni nap
mint nap.
Benéztünk a park „központjába”, a konyhába, ott voltunk a bolíviai mókusmajmok etetésénél, az elefánttrágyatakarításnál, figyeltük a fókák reggeli tréningjét, de testközelbõl láttuk azt is, amint a búvárok lemerülnek a cápák
közé, hogy fényesre tisztítsák az 500 000 literes akvárium
paneljét. Kulisszák mögött a Nyíregyházi Állatparkban...

ÁLLOMÁNYELLENÕRZÉSSEL KEZDÕDIK A NAP
300 000 négyzetméteres tölgyerdõ, 5000 állat, 500 faj és
több mint 100 alkalmazott, köztük 40 gondozó, valamint
karbantartók, technikai vezetõk és többek között állatorvosok. Szükség is van rájuk, hiszen amellett, hogy például itt
még tengervizet is állítanak elõ, élnek az állatparkban olyan,
Európában is ritkaságszámba menõ különlegességek, mint
az indiai páncélos orrszarvú, a komodói óriás sárkánygyík,
az afrikai elefánt, vagy éppen a fehér tigris, akik több ezer
társukhoz hasonlóan, speciális gondozást és ellátást igényelnek. Éppen ezért, minden meghatározott rend és idõbeosztás szerint zajlik itt, a Nyíregyházi Állatparkban...
– Minden reggel fél nyolckor kezdõdik nálunk az „élet”.
Ilyenkor a gondozók körlet- és állományellenõrzést tartanak, megnézik, hogy az állatok rendben vannak-e, és a
kifutójukban sem történt semmi szokatlan. Ezt reggel kilenc óráig le kell jelenteniük az állatorvosunknak, illetve a
csoportvezetõknek. Közben 8:45-tõl a vezetõség gyûlést
tart, ahol megbeszélik az aznapi teendõket, a takarmányos
csapat pedig fél nyolckor már útra kel és viszi ki a terményeket az állatoknak. Mindemellett persze a karbantartó
személyzet is naponta ellenõrzi a kifutókat, és ha szükséges, azonnal javítják az esetlegesen felmerülõ problémákat – kezdi a tájékoztatást Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark sajtószóvivõje, miközben a park központjának számító konyhába igyekszünk...

MEGLEPETÉS A KIFUTÓBAN
– Elõfordult már olyan, hogy a reggeli állományellenõrzés során nagy meglepetés fogadta a gondozóinkat.
Egyik reggelre például egy binturong ikerpár született úgy,
hogy az anyuka egyedül élt, így nem is számítottunk szaporulatra. A kisebb csodára az volt a magyarázat, hogy a
binturong lány elõzõ lakóhelyén, a párizsi állatkertben
csapatban élt, és mint kiderült, 2013 decemberében már
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vemhesen érkezett hozzánk. A binturong ráadásul egyike annak a mintegy száz emlõsfajnak, amelyre az embrionális diapauza jellemzõ, vagyis, hogy az embrió fejlõdése egy idõre megáll, így igazi meglepetésben volt részük gondozóinknak, amikor 2014 áprilisában meglátták a két aprócska, szõrös kölyköt...

„ÉTTERMI” KOSZT A PULTON
Hogy miért nevezik a konyhát az állatpark központjának, hamar megértem, amikor megállok a kiporciózott és
több tucat tálcára összevágott sárgadinnye, barack, szõlõ,
banán, narancs, kivi és megannyi finom déligyümölcs elõtt.
Innen indul ugyanis az ellátás és itt készítik elõ az 5000
éhes száj napi adagját, ami bizony csak a zöldségek és
gyümölcsök mennyiségét tekintve is óriásinak számít, és
amibõl az itt dolgozók minden egyes nap 2 és fél mázsát
szeletelnek össze és porcióznak ki tálakba.
De fogy csirke-, valamint marhahúsból is naponta 120
kilogramm, és kerül még a menübe darált keksz, fõtt tojás,
és különféle speciális tápszer is.

VÁLOGATNAK ÉS RENDSZEREZNEK IS
– A kollégák minden reggel a konyhában készítik elõ
a takarmányokat. Ezek egy része azonnal kikerül, míg a
többi megy a hûtõbe, és csak másnap visszük ki. Ennek
oka, hogy egyszerre képtelenség lenne az összes állat
reggelijét elkészíteni, így egy nappal mindig elõre kell
dolgoznunk. Közben itt elmosogatják az edényeket, ez
naponta simán két és fél órát jelent, de szintén a konyhában történik az adományként kapott zöldségek és
gyümölcsök kiválogatása és rendszerezése is.
– A legtöbb állatnak szinte teljesen eltérõ az étke. A tengeri aquarista csapatunknak például külön hûtõje is van, amiben az apró garnélarákokat, meg a heringeket tároljuk. Szintén érdekes a sörényes hangyász eledele is, aki a természetben naponta 10 ezer hangyát enne, de ezt lehetetlen lenne
biztosítani neki, így speciális tápot kap – folytatja a sajtószóvivõ. Minden állatnak megvan tehát a porcióadagja és napi
menüje, ami egyébként szezonálisan is módosul és persze
akkor is, ha biológiai változás következik be az életében: szülni
fog vagy éppen szoptat. Azoknak a madarainknak, akik fiókát nevelnek, a menüjükben áztatott macskakaja, tojás, répa,
különféle hántolt magvak és keksz is szerepel, hiszen az apa
vagy az anya ezzel tudja etetni a kicsinyét. A gyümölcsevõ
madarak szintén kapnak tápszert, a majmok pedig joghurtos,
vitaminos keveréket. Van egy takarmánylistánk is és fajra lebontva azon pontosan olvasható az adható mennyiség. A
konyhások ez alapján kalkulálják ki, hogy melyik állatnak
mibõl és mennyi kell. A legtöbb egyébként mindig az almából és a sárgarépából fogy el – magyarázta a „gazdasszony”, Lukácsné Julcsi, akinek a feladata az 5 ezer állat
takarmányának a beszerzése és a gondozók megfelelõ beosztásának az elkészítése, hogy minden idõben kijusson a
kifutókhoz.

A MÓKUSMAJMOK FALATOKAT CSENNEK EL
Már javában tart a bolíviai mókusmajmok kifutójának
takarítása, amikor mi is odaérünk. Bea, a gondozó ott van
köztük, és mint mondja, az sem meglepõ, hogy a vállára
csimpaszkodnak fel az apró állatok.
– Minden állatunknak van külsõ és belsõ kifutója. Ennek egyik elõnye, hogy így könnyebb a helyiség kitakarí-

KULISSZÁK MÖGÖTT A
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN

tása is. Az állatok jó részénél ugyanis ez úgy történik, hogy
csak az üres kifutóba megy be a gondozó, kitakarítja azt,
bekészíti az ennivalót, majd ráengedi az állatot és indul a
másik kifutóba. A bolíviai mókusmajmok ártalmatlanok,
be lehet menni hozzájuk, de például a velük társbérletben
élõ hangyászokat már külön kell zárni a takarításkor.
Zsuzsától tudom meg, hogy legalább két gondozó tartozik egy csoporthoz, és mindig ketten is dolgoznak együtt a
kifutók takarításánál, illetve az etetésnél.

MÁSFÉL MÁZSA TERMÉNY A NAPI ADAG

– Ha valaki állatgondozó szeretne lenni nálunk, annál
kevés az, hogy szeresse az állatot. Speciális végzettséggel
kell rendelkeznie – folytatja az állatpark bemutatását Zsuzsa, akivel az elefántház elõtt állunk meg. Itt él Kwanza,
Buba, Jack és a kis Kito is. A nyírségi állatkertben egyébként
tíz éve tartanak afrikai elefántokat. 2015-ben pedig már az
elsõ kisborjú is megszületett, akit az anya 2 évnyi vemhesség után hozott világra. Az elefántbika 3,4 méter magasra
nõ, súlya kifejlett korában pedig eléri a hat tonnát.

TRÁGYASZUVENÍR

látogatójuk volt és bíznak benne, hogy ez a szám idén
csak nõni fog. Két nap alatt megtapasztalhattuk, hogy az
a bizonyos gépezet mûködik, méghozzá nem is akárhogyan. Ezt pedig mi sem jelzi jobban, minthogy évrõl évre
nemcsak Magyarországról, de a világ számos pontjáról
is érkeznek ide látogatók Nyíregyházára, a méltán híres
állatparkba...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

– Naponta egy elefánt 150 kilogramm takarmányt elfogyaszt, ezt követõen pedig 100 kiló szerves trágyát produkál. Az elefánttrágyát áruljuk is. Az ürüléket tõzeggel
keverjük, füllesztjük. A 2,5 és 5 literes mûanyag vödörbe
porciózott termék kiválóan alkalmas növényi tápanyagutánpótlásra, és javítja a homokos és agyagos talajok minõségét a benne levõ ammónia és növényi rostok miatt.

A FÓKÁK 25 GYAKORLATOT TUDNAK

Második nap. Reggel nyolc óra. Álmos szemekkel lépünk be az állatpark bejáratán és a nap sugarai is nehezen
akarnak elõbújni, de sem a hideg, sem a korai idõpont
meg sem kottyan a Nyíregyházi Állatpark két kaliforniai
oroszlánfókájának, Ginonak és Leonnak, akik vidáman
lubickolnak óriási akváriumukban.
Naponta 10 kiló tengeri halat fogyasztanak el fejenként
és három tréning vár rájuk. Ezen veszünk részt mi is. Ott
tudom meg, hogy a már meglévõ feladatok gyakorlása
mellett folyamatosan tanulnak újabbakat is.
A látványos show-elemek mellett persze állatorvosi
vizsgálatok elvégzéséhez szolgáló feladatokat is tudnak és gyakorolnak, így az úszólábúak önként vesznek részt a különféle beavatkozásokon, például vérvételen is.
A tréningek átlagos hossza 20 perc, egy gyakorlat betanítása pedig átlagosan egy hetet szokott igénybe venni. Az
állatokkal pozitív megerõsítéssel dolgoznak, tehát haldarabokkal jutalmazzák õket egy-egy jól sikerült gyakorlat
után. Természetesen mind a két fókának megvan a specialitása, Gino a legjobb labdazsonglõr, Leon pedig gyors –
hangsúlyozzák gondozóik.

CÁPÁK KÖZÉ MERÜLNEK
Az oroszlánfókák tréningje után a Zöld Piramis
Ócenáriumában fejezzük be kulisszajárásunkat, ahol figyelemmel kísérjük még a 2 méter hosszú homoki tigriscápa reggelijét is. Az 500 ezer literes akváriumban úszkáló állatokat gondozóik négyméteres botokkal etetik, amelyekre rászurkálják a halakat, de ott voltunk a búvárok
merülésén is, akik minden héten lemennek a cápák közé,
hogy megtakarítsák az akvárium üvegét.
Alig pár nap múlva, húsvétkor beindul az idei igazi
nagyüzem a Nyíregyházi Állatparkban. Tavaly 480 ezer
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NYELVMÛVELÉS

NYELVMÛVELÉS 3.0
INTERNETES TÁMOGATÁS A NYELVHASZNÁLATBAN
A nyelvmûvelés 3.0 kifejezés ötletét Daniel H. Pink:
Motiváció 3.0. Ösztönzés másképp címû könyve adta. A
szerzõ a motiváció három típusát különbözteti meg egymástól. Éhes vagyok, enni kell, különben éhen halok. Ez
a motiváció 1.0, azaz a túlélésnek az alapja a biológiai
hajtóerõ, és ebben benne van a szaporodás is. Amikor
fejlõdik a társadalom, egyre differenciáltabb lesz, és a
közösségek elkezdenek termelõtevékenységet folytatni,
nagy társadalmi rendszerek jönnek létre, akkor ennek a
komplexitásához kell egy újabb motívum: a jutalmazásbüntetés. Ez a motiváció 2.0. A komputerizált, a virtuális, a számítógépes világban nem értelmezhetõ a munka
olyan formán, mint ahogy az ezt megelõzõ évtizedekben, netán évszázadokban tettük. Új elemre van szükség, és ez az örömért végzett tevékenység fogalma, azaz
a motiváció 3.0.
Látszólag semmi köze nincs a nyelvhasználathoz a fentieknek, azonban csak látszólag. Ugyanis a nyelvmûvelés is többféle. Kezdetben, az 1930-as években igen szigorú volt, sõt nevezhetjük vaskalaposnak is, nemegyszer
még a megszégyenítés eszközével is élt. Ez legyen a
nyelvmûvelés 1.0. Késõbb Lõrincze Lajos bevezette a pozitív nyelvmûvelés fogalmát. Ez azt jelenti, hogy szorgalmazni kell a kifogástalan, szép írásmûvek megismerését és megismertetését, amely mintát ad. Kemény Gábor ugyanakkor a szituatív helyesség kategóriáját, azaz
a stílusközpontú nyelvmûvelést szorgalmazta. Eszerint
megnyilatkozásunk mind írásban, mind szóban függ a
helytõl, az idõtõl, az alkalomtól, a hallgatóságtól. Ez volt
a nyelvmûvelés 2.0. És végül Balázs Géza szerint a derû,
a kedély megóv sokféle rossztól, ráadásul befogadhatóvá teszi az ismereteket. Tehát jó az, ha van derûs nyelvmûvelés is, barátságos tanácsadással és nem kioktatással. Ez a nyelvmûvelés 3.0.

INTERNETES NÉP SZAVA
Némi túlzással mondhatjuk, hogy kilenc és fél millió
nyelvmûvelõ országa vagyunk. Nézzük meg, hogy mi az
„internetes nép szava”, miként vélekedik a nyelvmûvelésrõl.

ösztönös, laikus nyelvmûvelõké, akik az anyanyelv iránt
érzett elfogult szeretetükbõl túlzott szigorúsággal ítélkeznek, s gyakran többet ártanak, mint használnak. Bizonyos
fokig meg lehet érteni a magyarságféltésbõl is fakadó aggodalmaikat. A másik tábor tagjai a leíró tevékenység és
módszer hívei, akik a nyelvbe való bárminemû beavatkozást elutasítanak. Szerintük a nyelvmûvelés feladata csupán az élõ nyelvszokás leírása és kutatása szociolingvisztikai alapon. A beavatkozás semmiképpen nem. A kettõ
között foglalnak helyet a hagyományos nyelvmûvelést
vallók, az elõíró módszer hívei, a derûs nyelvmûvelõk,
akik szerint van lehetõség árnyalt, óvatos és szükségszerû
beavatkozásra. Például megpróbálni az idegen szavak
helyett magyar megfelelõt találni és elterjeszteni, vagy felhívni a figyelmet bizonyos, kommunikációs zavart okozó
nyelvhasználati jelenségekre, és válaszolni kérdésekre,
kielégíteni a nyelvvel kapcsolatos érdeklõdést. Mindezt
türelmes meggyõzéssel, jó szándékból fakadó segítésképpen teszik.
A nyelvmûvelés 3.0 alatt azt a tevékenységet is érthetjük, amikor az interneten próbálunk segítséget kapni nyelvhasználati problémáink megoldásában, nyelvhelyességi
kérdéseink megválaszolásában.

139-SZER HIBÁSAN

„Mi a különbség a nyelvmûvelés és a nyelvtervezés
között?” – tette fel a kérdést az egyik internetes írástudó.
Mire a válasz: „A nyelvmûvelés az, amikor mindenkinek
megmondod, hogy ahogy beszél, az nem helyes, és emiatt jól letolod õket. Nyelvtervezésrõl még sose hallottam.”
Íme, egy másik teljesen hibás, rossz válasz: „A nyelvmûvelõk jellemzõen konzerválni akarják a nyelv egy adott
állapotát, és hadakoznak mindenféle korábbitól eltérõ
nyelvhasználat ellen. Pedig így változik a nyelv, ez egy
természetes folyamat. Szavaink nagy része már rég nem
azt jelenti, vagy más a stilisztikai értéke, mint ami eredetileg volt.”
Messze nem igaz ez sem. Ahhoz, hogy megértsük, mibõl fakadnak ezek a téves válaszok, fel kell vázolni, hogy
mi áll ennek a hátterében. Az anyanyelvvel foglalkozókat
három csoportba sorolhatjuk, azzal a megszorítással, hogy
még ezek között is vannak átmenetek. Az egyik tábor az
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Nézzük elõször a Google-t! Máris leszögezhetjük, hogy
a legáltalánosabb internetes keresõ nem alkalmas arra sem,
hogy helyesírási döntéseket hozzunk az alapján. Nézzünk
egy példát! A sífelszerelésbolt három szóból álló összetétel, és mivel pont hat szótagos, ezért egybeírandó. Ezzel
szemben az internet keresõportálján egyetlen egyszer sem
szerepel helyesen, azaz egybeírva, 139-szer pedig hibásan olvasható, különírva: sífelszerelés bolt.
Azonban jól használható a Google akkor, amikor egyegy idegen szó fonetikus átírásáról akarunk tájékozódni.
Például a selfie angol helyesírással 413 000-szer, a magyar kiejtésnek megfelelõ szelfi pedig 325 000-szer szerepel. Tehát már-már mondhatjuk, hogy jó magyar megfelelõ híján az átírt szóalak fog gyökeret ereszteni nyelvünkben. Bizonyos szavak elterjedését illetõen is segítségünkre lehet az internet. Megnézhetjük például azt, hogy hányszor fordul elõ a bébiszitter, höriszitter, kutyaszitter és a
dédiszitter szó.
Ha valaki csak helyesírási kérdésekre kíván választ kapni
az interneten, akkor segít neki a helyesiras.mta honlapja.
Azonban ahogy a honlap üzemeltetõi is fogalmaznak: „A
portál alkalmazásai úgy mûködnek, hogy a magyar helyesírás szabályainak szabálypontjait nyelvtechnológiai
eszközökkel dolgozzák fel, és ezek alapján tesznek ja-

vaslatot a helyes írásmódra. Az egyes alkalmazások tehát
»nem gondolkodnak« – emberi segítség nélkül, automatikusan dolgozzák fel a felhasználók által beírt szavakat,
kifejezéseket, és automatikusan adják meg a szabályzat
szerinti helyes alakokat, valamint az egyes helyesírási kérdésekkel kapcsolatos szabálypontokat. Így mint minden
számítógépes alkalmazásnak, a helyesiras.mta.hu-n található alkalmazásoknak is megvannak a maguk korlátai.”
Nem segít például az olyan szavak helyesírásában sem,
amikor a mozgószabályt kell alkalmazni. Hiszen nem
ugyanaz a mérges gombaszakértõ különírva, mint a
mérgesgomba-szakértõ kötõjellel. Az elõbbi egy szakember ugyan, de dühös, az utóbbi pedig az a szakember, aki
a mérges gombákat észreveszi és kidobálja a piacon.

24 ÓRÁN BELÜL INGYENES VÁLASZ
A legbiztosabb segítséget a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda adja. A legfõbb szolgáltatása az, hogy a honlapján (www.e-nyelv.hu) bárki feltehet helyesírási,
nyelvhasználati kérdést, és 24 órán belül ingyenesen
választ kap rá. Ezeket megõrzi a honlap archívuma,
2017. március 30-án 20 158 kérdés és válasz volt olvasható rajta. Íme, egy példa a legutóbbiak közül: A
kérdés: A folklórshow szót egybe vagy külön kell írni?
A válasz: A jelentéstömörítõ összetételek tagjait egybeírjuk: bûvészshow, valóságshow (AkH. 111. szabálypont). A helyes írásmód: folklórshow.
Ha megkérdezünk egy átlag nyelvhasználót, hogy mit
tart napjainkban a legnagyobb nyelvmûvelõ feladatnak,
akkor nagy valószínûséggel, százból kilencven azt fogja
válaszolni, hogy az idegen szavak elleni küzdelmet. Ez
részben sztereotip válasz, részben valóságon alapul, mert
elképzelhetõ, hogy került már a válaszadó olyan kellemetlen helyzetbe, hogy egy idegen szót nem értett, sõt szégyenkezett emiatt, azonban visszakérdezni nem mert. A
kommunikáció zátonyra fut ilyenkor. A Manyszi honlapjának van egy „kistestvére”, a Szómagyarító honlap
(www.szomagyarito.hu), bárki vállalkozhat arra, hogy beírja javaslatát. Így például a már említett szelfi szóra a következõ magyarítások születtek többek között: önfénykép,
énkép, önfotó. A Szómagyarító honlap korántsem biztos,
hogy teljességgel és egy csapásra megoldja a fent leírt gondot, legföljebb enyhíthet rajta. Mert a javasolt magyarítás
elterjedésére semmiféle garancia nincs. 2017 márciusáig
11 590 magyarítás érkezett 4738 idegen szóra. Ez szép eredmény, és a folyamatos bõvülés azt jelzi, hogy igény van
erre az úgynevezett web 2-es honlapra, és lehet, valakinek
egy magyarítás olyan alkotói örömöt jelent, ami egész nap
kitart. Már megérte.
(Szerzõ: dr. habil Minya Károly)
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HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Pályázati felhívás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport
Bizottsága Nevelési-oktatási intézmények szakmai programjának támogatása érdekében pályázatot hirdet vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: A pályázattal szeretnénk elõsegíteni, hogy a nevelési-oktatási
intézmények lehetõséget teremtsenek a tehetséges diákok számára a megyei, országos szintû megmérettetésre oly módon, hogy támogatjuk a versenyek és más
kiemelt rendezvények szervezését. Célunk a közneveléshez kapcsolódó versenyek,
évfordulók, kiemelt rendezvények támogatása.
A pályázat benyújtására jogosultak: A pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthat be bármely fenntartó által mûködtetett, nyíregyházi székhellyel rendelkezõ és
tevékenységét ezen területen kifejtõ nevelési-oktatási intézmény munkáját segítõ
civil szervezet.
Pályázati feltételek:
A Pályázati felhívás tartalmazza a pályázáshoz szükséges minden feltételt.
A Pályázati felhívás és a Pályázati adatlap letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat kaphatnak a Szociális és Köznevelési Osztályon. A Pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy a civil
szervezet tevékenysége hogyan kapcsolódik az intézmény feladatához.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat kizárólag postán kérjük benyújtani ajánlott küldeményként, a formanyomtatványok kitöltésével egy példányban.
Postai cím: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: „KKSB-pályázat 2017”
A pályázat benyújtásának határideje: Az év során folyamatosan, de legkésõbb
2017. október 31-éig.
Támogatási idõszak: A pályázati felhívással meghirdetett program keretében támogathatóak a pályázat megjelenését követõen 2017. évben megrendezésre kerülõ programok.
A pályázatok elbírálásának határideje, elbírálás szempontrendszere, döntéshozó:
A pályázatok elbírálása a benyújtás sorrendjében folyamatos, a keretösszeg erejéig.
További információ: www.nyiregyhaza.hu; www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
Halkóné dr. Rudolf Éva
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
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KÖNYVBEMUTATÓ

AKINEK A MIKROFON A „FEGYVERE”
Laikus el sem tudja képzelni, mi mindenre kell figyelnie
egy mûsorvezetõnek. Tarczy Gyula napokban megjelent
könyvébõl, a Ha mikrofon kerül a kezedbe... (Mûsorvezetõk gyakorlati kézikönyve I.) minderre fény derül.
A lenyûgözõen alapos és szellemes kötetet egyre többen
forgathatják haszonnal, hiszen vezetõktõl üzletemberekig,
tanároktól rendezvényszervezõkig sok ember munkájának
eredményessége függ attól, hogyan szólal meg széles publikum elõtt. Az egyik legavatottabbtól kaphatnak útmutatást,
hiszen a Nyíregyházi Televízió és a Napló fõszerkesztõje negyedszázada tevékenykedik ezen a területen, megszámlálhatatlan rendezvényt „vezényelt le” az ország különbözõ
pontjain, olykor több ezer ember részvétele mellett. Felkonferáltjai között volt miniszterelnök, népszerû sztár csakúgy,
mint a közszereplést éppen akkor próbálgató fiatal. Mûsort
vezetett hangversenyen éppúgy, mint böllérversenyen...
Moderátor, konferanszié, bemondó, ceremóniamester, szpíker, mûsorvezetõ...? A „mesterségnek” sokféle szinonimája
van, az erre fejét adó azonban többnyire csak a saját tapasztalataira támaszkodhat, hiszen a szakmai ismereteit iskolában nem oktatják. Mondhatnánk, egy kolléga tanácsaira elvileg hallgathat, de ugyan ki akarja „kiképezni” a konkurenciát? Most mégis erre kerül sor, ráadásul az I. szám jelzi, a
szerzõje egy esetleges folytatást sem zár ki.

SÓ ÉS SHOW
Milyen egyebek mellett a jó mûsorvezetõ? Mint népmesében a só – kapjuk meg a választ. Roppant egyszerû dolognak tûnik a feladata, de nélküle vagy sótlan felkonferálása esetén ízetlen egy mûsor. Szolga és vezetõ, de nem
fõszereplõ. Kõmûves Kelemen, akinek hitétõl épül fel a ren-
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Azt tartja, felkészülés nélkül színpadra menni olyan, mint
kard nélkül csatába. Ismerni kell alaposan a programot, hiszen elõfordult már a gyakorlatában, hogy leleplezetlen szobrot akartak megszentelni, vagyis körültekintõnek kell lenni a
sorrend összeállítása terén is. Gyula általában egy órával korábban szokott érkezni. Mert tudja: például figyelni kell a
pódium berendezésére, hogy fotogén-e, hiszen többnyire felvételek készülnek az eseményekrõl, s ezek bekerülnek a különbözõ médiumokba. A mappa a „külsõ esze”, de az sem
mindegy, hogy milyen, ahogyan a toll is „harci eszköz”, mert
közben mindig történik változás a forgatókönyvben, amit dokumentálni kell, ezért vész esetére tartalékra is szükség van.
Célszerû tisztában lenni a Dress Code-dal is, hiszen a túlöltözés legalább akkora hiba lehet, mint a nem kellõ.

SZAKMAI ÉS SZEMÉLYES

dezvény erõdítménye. (A szerzõ valamikor játszott a
rockballadában, ahogyan a Hitbõl és homokból címû Nyíregyháza történetéhez kapcsolódó mûben is.) Sok-sok megtörtént esetet rögzít a színpadi mûsorvezetésre készülõk okulására. Ilyen például, hogy mit lehet tenni, ha valaki folyton
beszólogat, ami bizony könnyen elõfordulhat. („Dicsérni
jöttél, nem temetni!” – szól idõnként oda Shakespeare Julius
Caesarja nyomán, szabadon.) Megfontolandó általános érvényben is a szituációra irányuló véleménye: egy alantas
vitában sosem gyõzhetünk, legfeljebb lemegyünk a „partner” szintjére, ahol õ a gyakorlottabb.

Róla és családjáról is kiderül néhány momentum, bõven
ad magából, a rengeteg sztori és tanács mellett önkritikával
is. Ha már bent ül a közönség, mikrofonpróbaként elõszeretettel mond József Attila verset, mert szereti a költõ mûveit, a közönséget pedig megnyugtatja. A középiskolásként
(és fõiskolásként) szép beszédéért Kazinczy-éremmel kitüntetett Tarczy Gyula a helyes nyelvhasználat, a szójátékok
mestere. Ennek néhány gyöngyszemét is olvashatjuk: „Több
fagyasztó, még több fogyasztó”, „A Rotary rétora szól”. A
jól tagolt, tipográfiailag igényes kötetet Mihálka György szellemes rajzai illusztrálják.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

2017. ÁPRILIS 12.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Pályázati felhívás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport
Bizottsága Nevelési-oktatási és kulturális intézmények együttmûködését segítõ
program megvalósítása érdekében pályázatot hirdet vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: A pályázattal szeretnénk elõsegíteni, hogy a nevelési-oktatási
intézmények könnyebben tudják igénybe venni a kulturális és szórakoztatóparki
tevékenységeket (állatpark) folytató intézmények küldetésébõl fakadó, nevelést segítõ programjaikat.
A pályázat benyújtására jogosultak: A pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthat be bármely fenntartó által mûködtetett, nyíregyházi székhellyel rendelkezõ és
tevékenységét ezen területen kifejtõ nevelési-oktatási intézmény munkáját segítõ
civil szervezet.
Pályázati feltételek:
A Pályázati felhívás tartalmazza a pályázat benyújtásához szükséges minden
feltételt.
A Pályázati felhívás és a Pályázati adatlap letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat kaphatnak a Szociális és Köznevelési Osztályon.
A Pályázónak a pályázatában be kell mutatnia, hogy a civil szervezet milyen módon kapcsolódik az intézmény mindennapos feladataihoz, melyek az alapfeladatai.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat kizárólag postán kérjük benyújtani ajánlott küldeményként, a formanyomtatványok kitöltésével egy példányban.
Postai cím: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: „KKSB-pályázat 2017”
A pályázat benyújtásának határideje: Az év során folyamatosan, de legkésõbb
2017. október 31-éig.
Támogatási idõszak: A pályázati felhívással meghirdetett program keretében támogathatóak a pályázat megjelenését követõen 2017. évben megrendezésre kerülõ programok.
A pályázatok elbírálásának határideje, elbírálás szempontrendszere, döntéshozó:
A pályázatok elbírálása a benyújtás sorrendjében folyamatos, a keretösszeg erejéig.
További információ: www.nyiregyhaza.hu; www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
Halkóné dr. Rudolf Éva
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
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KÖZEL A CÍMVÉDÉS

AZ ELSÕ FORDULÓ

Két mérkõzésbõl két gyõzelem az
ülõröplabdások teljesítménye a felsõházi rájátszás elsõ fordulójában. A
torna rendezõjével, a Kikindával kezdett a Nyíregyháza és nagy csatában
gyõzött. A második mérkõzés a Tatabánya együttese ellen igazi örömjátékot hozott, a nyírségiek 9, 19 és 13ra nyerték a játszmákat. Ezzel a két
sikerrel karnyújtásnyira került a bajnoki cím. A következõ fordulót Nyíregyházán rendezik majd, ahol a
Sportcentrum megszerezheti az
aranyérmet.

Izgalmas és intenzív hétvégén van
túl a Flexi-Team Aerobik Egyesület 24
csapata. Óriási létszámú mezõnyben
gyönyörûen bemutatott gyakorlatokkal
minden csapat kihozta magából a maximumot a Magyar Kupa 1. fordulójában, így 2 arany, 3 ezüst, 4 bronz és
számtalan értékes helyezéssel tértek
haza a nyíregyházi aerobikosok! A
2016. évi versenyeredményük alapján
ezüst minõsítõi jelvényt vehetett át
Perényi Dorina és Magyar D. Vanda. A
csapat edzõi: Takácsné Gaál Krisztina,
Magyar D. Anna, Magyar D. Judit.

ÁPRILIS

CSÜTÖRTÖK

6

ÁPRILIS
PÉNTEK

RAJT KISPÁLYÁN

Díjátadóval egybekötött közös vacsorával zárta le a Szabolcs-SzatmárBereg megyei férfi felnõtt futsalbajnokság 2016–2017-es szezonját a
megyei igazgatóság. A tíz csapatot felvonultató pontvadászatot az újonc Mád
FC együttese nyerte meg a Nyírgyulaj
és a Levelek elõtt. Érdekesség, hogy a
negyedik alkalommal kiírt megyei
futsalbajnokságban most dobogón végzett együttesek mindegyike elsõ alkalommal indult el a megmérettetésen. A
gólkirályi címet a negyvengólos Dávid
Gergely gyûjtötte be, míg a legsportszerûbb csapat a Nyíregyházi Ezüstcsikó lett.

Elkezdõdött az Intersport Városi Kispályás bajnokság tavaszi idénye. 113
csapat vesz részt a sorozatban. Szinte
minden csoportban szoros az állás. Az
együttesek egy része részt vett a téli
terembajnokságban is, ami jó felkészülést jelentett számukra a szabadtéri szezonra. Több mint hatszáz mérkõzést
rendeznek majd tavasszal a Városi Stadion salakpályáin. Egészen június közepéig tart a bajnokság, utána pedig
rögtön elkezdõdik a strandfociidény. A
tervek szerint idén is egy többnapos tornát tartanak majd Sóstón, ahová az ország különbözõ pontjairól érkeznek
résztvevõk.

Április 12., szerda 17.30 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Vasas röplabda-mérkõzés
Április 14., péntek 16.30 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
Oroszlány kosárlabda-mérkõzés
Április 16., vasárnap 16.30 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Budaörs
labdarúgó-mérkõzés

14

Óriási csapás érte a nyíregyházi labdarúgást, a Spartacus hétfõn hajnalban
elveszítette korábbi legendás játékosát,
Czeczeli Károlyt. Fõként szabadrúgásairól volt ismert, pontos lövései után rendre gólt ünnepelhetett a közönség. Barcson született, majd futballozott Kaposváron, Egerben és a Videotonban, innen
igazolt Nyíregyházára, ahol tagja volt a
Szpari aranycsapatának, és 1978–1984
között 75 mérkõzést játszott, ezeken 11

alkalommal volt eredményes. 1975-ben
a válogatottba is meghívót kapott a Bulgária elleni olimpiai selejtezõre.
Pályafutása befejezése után is maradt
a szabolcsi megyeszékhelyen, és ha
meghívást kapott, mindig részt vett élménybeszámolókon, találkozókon. Bár
sok nagy csatát megélt, a betegség õt is
legyõzte. Czeczeli Károly decemberben
töltötte be 65. életévét. Temetésére április 21-én kerül sor.
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DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

SPORTPROGRAM

ELHUNYT A LEGENDA

A Szpari aranycsapata, az alsó sorban jobbról a második Czeczeli Károly

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 16., vasárnap 21.00 Nyíregyháza Spartacus–Budaörs labdarúgó-mérkõzés közvetítése
További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu
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PROGRAMOK

PROGRAMOK
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.

FOGADÓCSALÁDOKAT VÁRNAK
Az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram
Alapítványnak köszönhetõen idén augusztusban újabb
120 cserediák érkezik Magyarországra, akik közül várhatóan ismét 10–12 diák kerül majd Nyíregyházára és
környékére. Számukra keresnek helyi fogadócsaládokat. Diákot bárki fogadhat, melynek feltétele gyakorlatilag egy extra ágy, egy extra teríték az asztalon, és sok
törõdés, valamint szeretet. Aki szívesen tárná ki otthona kapuit egy külföldi cserediáknak, az Toldi Zsuzsánál, a nyíregyházi körzet elnökénél érdeklõdhet arról,
hogy milyen nemzetiségû és érdeklõdésû diákok várnak még elhelyezésre. A helyi körzet vezetõjét a zsuzsanna.toldi@afs.org e-mail címen, valamint a 06-20/
337-2992-es telefonszámon lehet elérni.
HÚSVÉTI KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS április 13-án
10.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: április 13-án
14.00–16.00: Tojás készítése. 19-én 10.00: Babaangol. 20án 14.00–16.00: Szellemi totó a Föld Napja alkalmából.
TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia
Egyesület várja az érdeklõdõket 18. történelmi elõadássorozatára, amelynek témája „A Kárpát-medence népei és
élete a honfoglalás elõtti idõktõl napjainkig”. Április 13án 17.00: A 9. századi magyar honfoglalók. Elõadó: dr.
Fodor István, a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes fõigazgatója. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
HÚSVÉTI ZENÉS ÁHÍTAT. Április 16-án 18.00 órától az
evangélikus Nagytemplomban ünnepi zenés áhítat lesz.
Közremûködik a gyülekezet énekkara, Szitha Miklósné
(oboa) és Kiss Zoltán (orgona). Mûsoron J. S. Bach, G. F.
Händel, H. L. Hassler, B. G. Pergolesi, Walter és Kovács
L. Attila mûvek. A belépés díjtalan.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. április 18., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda
(Nyíregyháza, Luther u. 3.).
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges,
munkanapokon, munkaidõben.
munkássága. Vetítéssel és táncbemutatókkal egybekötött
interaktív elõadás. Elõadó: Demarcsek György. Közremûködik: a Szikes zenekar. 19-én 16.00: Kvíz-parti középiskolásoknak. 16.30: Helytörténeti esték X. A Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola Könyvtára. Elõadó:
dr. Kührner Éva. 20-án 14.00–15.00: Ismerd meg a könyvtárat! – könyvtárbemutató foglalkozás. 16.30: Utazók a
könyvtárban – A Turisztikai Klub találkozója. Téma: Arabia
Felix? Világörökségek végveszélyben. Vetítettképes elõadás. Elõadó: Sipos László. 21-én 10.00: Kerekítõ. Sietõné
Fitos Éva festménykiállítása (megtekinthetõ: április 21-éig).
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Nyírszõlõsi: április
20-án 10.55: Tavaszi manuális foglalkozás. Orosi: április
21-én 15.00: Mit tehetek én a környezetvédelemért? Beszélgetés a Föld Napja alkalmából. Vécsey utcai: április
21-én 16.00–17.00: Könyvtári szöszmötölõ. Kreatív foglalkozás. Téma: Föld Napja.
15 ÉV TÛVEL, CÉRNÁVAL – a Nyírbálók Foltvarró Egyesület tagjainak csoportos kiállítása tekinthetõ meg a Váci
Mihály Kulturális Központ emeleti galériájában április 21éig.
XIV. TAVASZKÖSZÖNTÕ ÉLETMÓD NAP április 22-én
10.00 órától a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola ebédlõjében. 10.00: Köszöntõ, megnyitó. 10.30: Elõadások. Kísérõrendezvények: vérnyomás-, vércukorszintmérés.
PILATES NAP. Ingyenes Egészségmegõrzõ Pilates Nap
az Alvégesi Mûvelõdési Házban április 22-én 10.00–16.00
óráig. Orvosi elõadásokkal, pilates-bemutatókkal, meditációval, ingyenes vércukorszint- és vérnyomásméréssel, tombolasorsolással várják az érdeklõdõket. Fellépnek: az
Alvégesi Tánccsoport, a Miló Kungfu Team. A program szervezõje az AROKISZ Kft. és az Alvégesi Mûvelõdési Ház.
BEREG-VIDÉK ÖRÖKSÉGTÚRA. Az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környe-

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.
zetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., valamint a
Középkori Templomok Útja Egyesület közös szervezésében április 29-én indul a háromnapos Bereg-vidék örökségtúra, amelynek célja a történelmi Bereg felfedezése.
Jelentkezés: április 16-áig a dzs@szszbmfu.hu e-mail címen vagy a 30/466-5274-es telefonszámon, esetleg személyesen. Cím: Nyíregyháza, Benczúr tér 7. Részletek:
www.templomut.hu/hu/turak.
„TÖRTÉNETI TEXTÍLIÁK”. Az „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület szervezésében a Vasutas Mûvelõdési Ház
és Könyvtárban (Toldi u. 23.), az „Aranykapu” Bemutatóteremben a Reformáció 500 éve címmel „Történeti textíliák” Kiállítása látható, ahol Kovácsné Tar Ilona textiltervezõ népi iparmûvész és dr. Puskásné Oláh Júlia Nívódíjas textiltervezõ népi iparmûvész, a népmûvészet mestere
református templomok úrasztali terítõit mutatják be. Megtekinthetõ: május 30-áig.

„MADARAK ÉS FÁK NAPJA”
A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola a „Madarak és
Fák Napja” alkalmából akadály-, illetve szavalóversenyt hirdet Nyíregyháza város alsó tagozatos tanulóinak. A vetélkedõre 3 fõs csapatok jelentkezését várják, a feladatlap kitöltésével és visszaküldésével, melynek beérkezési határideje: 2017. május 2. Az akadályverseny idõpontja: 2017. május 10. 13.30. Helyszín:
Erdei Tornapálya, „Erdész-szemmel” tanösvény.

SZAVALÓVERSENY...
...óvodás gyermekek számára. Téma: A természet,
vadon élõ állatok magyar költõk verseiben. Óvodánként max. 4 gyerek jelentkezését tudják elfogadni. A
verseny idõpontja: 2017. május 9. 9.30 óra. Jelentkezési határidõ: 2017. május 2. Helyszín: NyíregyházaSóstóhegy, Igrice u. 3. A nevezés díjtalan. Jelentkezni:
NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdészet, Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola, 4481 Nyíregyháza, Igrice u. 3.
Telefon: 30/349-0839. E-mail: Eniko.Bartha@nyirerdo.hu.

GAZDIKERESÕ

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: április 18-án 16.00: Értékes Esték – A Nyírség Táncegyüttes

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 15., szombat 19.00 Hello, Dolly!, Bemutató
bérlet, Nagyszínpad
Április 18., kedd 19.00 Hello, Dolly!, Benczúr bérlet,
Nagyszínpad
Április 19., szerda 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Aladdin bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Sárkányölõ Krisztián, Vízipók bérlet, MÛvész
Stúdió
19.00 Hello, Dolly!, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
19.00 A Fõfõnök, Õze bérlet, Krúdy Kamara
Április 20., csütörtök 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Bubu
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Castel Felice, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
19.00 A Fõfõnök, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Április 21., péntek 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Castel Felice, Vidám bérlet, Nagyszínpad
19.00 Egyasszony, Bérletszünet, Krúdy Kamara
2017. ÁPRILIS 12.

Héra: Körülbelül 6 éves, ivartalanított, keverék szuka, akit
Császárszállás környékén talált egy állatbarát hölgy. Félénk, tartózkodó, de nagyon
szeretetéhes kicsi lány.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY,
Nyíregyháza,
Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736,
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

EREDETILEG PÜSPÖKI
PALOTÁNAK ÉPÜLT...
Talán kevesen tudják, hogy a Sóstói út elején a fák és
kõkerítés mögé bújó épületet eredetileg püspöki palotának építették. Azt már valószínûleg többen, hogy nagyon
sokáig itt kapott helyet a Gyermek- és Ifjúságvédõ Intézet, valamint egy idõben, ebben az épületben rendezték
be az ÁVH Vizsgálati Osztályát, a pincéjében pedig börtönöket alakítottak ki.
A korábban bemutatott görögkatolikus püspöki palota
épületét sem az egyház, sem a város nem gondolta végleges megoldásnak. Egy új püspöki palotát szerettek volna építtetni hat kanonoki lakással és kápolnával. A tervek
között szerepelt még egy középiskolai internátus, tanítóképzõ akadémia, valamint egy diákotthon felépítése is. A
város az építkezésekhez a Sóstói úton telket és 250 000
pengõt is biztosított. A munkálatok megkezdését azonban az elsõ világháború, majd az azt követõ gazdasági
és politikai körülmények meghiúsították.
1928-ban került ismét terítékre a püspökség ügye, a
terveket azonban akkor sem sikerült megvalósítani. Az
1940. év végén a város vezetõi újra reális veszélyét látták
annak, hogy a püspökség székhelyét áthelyezik, ezért
mindent meg kívántak tenni annak itt tartásáért. Ezt a célt
szolgálták a tervbe vett építkezések is. Dudás Miklós püspök egy beadványban értesítette a várost, hogy Nyíregyházán telepszik meg véglegesen a hajdúdorogi püspökség. Ezt követõen Szohor Pál polgármester mindent megtett annak érdekében, hogy beinduljanak az építkezések.

16

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:
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.

„Elhatározták, hogy a mostani gör. kat. palotát átalakítják szemináriummá és a káptalan tagjai számára a Sóstói-úti erdõrészen megfelelõ lakásokat építenek. Ide kerül a püspöki palota is, amelynek számára telek és pénzbeli hozzájárulás szükséges.”
Haluskay Sándor budapesti építészmérnök tervei alapján, 1942 nyarán, fõleg helyi vállalkozókat és munkásokat alkalmazva, hozzákezdtek a munkálatokhoz. A neobarokk stílusú palota építését a világháború után a város
fejezte be, amely bérbe is vette a püspökségtõl, hogy a
fentebb említett intézményeket mûködtesse benne.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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