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AKTUÁLIS

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA.
Második alkalommal
nyílnak meg a szakképzõ iskolák kapui, tanmûhelyei 2017. április 21én, a „Szakmák éjszakája” rendezvényén.

EGÉSZSÉGÜGY

SZÛRÕPROGRAM.
Idén õsztõl a tervek
szerint országossá
válik a vastagbélszûrési program az 50 és 70
év közötti férfiak és
nõk között.
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EMELETES VONATOK

BALLAG MÁR...
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DÉL-KOREA

KÁLVÁRIA

ÚJRA HELLÓ NYÍREGYHÁZA!
Ma ismét felpezsdül Nyíregyháza belvárosa, és mintegy tíz helyszínen több színpaddal, Kölyök, Ifjúság, Mosoly, Tavasz, Honvédség és Eszem-iszom utcákkal, kirakodóvásárral, valamint jókedvvel üdvözöljük a tavaszt, az immáron VI. Helló Nyíregyházán. 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. A Helló Nyíregyháza! részletes programját, valamint tematikus utczáinak
kiállítóit a rendezvény térképén megtalálhatják a 7. oldalon.

XXIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM
2017. ÁPRILIS 21.

Fotó: Szarka Lajos

RÓZSAVÍZ HELYETT ESÕ

A magyar népi tradíciók jegyében telt húsvét ünnepe a Sóstói Múzeumfaluban. Hétfõn még többnyire rózsavízzel
vagy mint ahogyan képünkön is látszik, kúti vízzel locsolták a legények a lányokat, a hét második felében viszont
már fentrõl jött az égi áldás, esõ formájában. Abban már csak bízni tudunk, hogy hamarosan visszatér a jó idõ, és
újra fürdõzhetünk a nap meleg sugaraiban...

KÍVÜL-BELÜL MEGÚJUL A BENCS VILLA
Megkezdõdött a Bencs Villa felújítása. A patinás épületet több mint 300 millió forintból alakítják át uniós és
kormányzati forrásokból. A cél az, hogy kiemelkedõ jelentõségû kulturális, idegenforgalmi és mûvészeti központ
alakuljon ki a polgármestereket adó Bencs család egykori otthonában. A felújításon helyszíni szemlét tartott Nyíregyháza polgármestere.
Mûterem, alkotómûhely, gépészet – sorolta a Nyíregyházi Televízió stábjának az építésvezetõ, hogy mi készül a
Bencs Villában. A legnagyobb változás a földszinten tapasztalható majd. Itt egybenyitják a tereket, hogy nagyobb közönség befogadására is alkalmas legyen. A tervek szerint
így akár kamaraszínházi elõadásokat, felolvasóesteket, vagy
ahogy korábban is, koncerteket tarthatnak majd itt, népesebb közönség elõtt is.

BÕVÜLÕ FUNKCIÓK
A földszinten emellett egy hangulatos kávézó várja majd
a vendégeket. A villa emelete is teljesen átalakul. Itt két
lakosztályt alakítanak ki, amelyeket korhû bútorokkal rendeznek be. Ezekben lehetõség nyílik a Bencs család korá-

nak, azaz a 20. század elsõ évtizedeinek tematikus bemutatására. A padlástérben egy loft-mûterem lesz, amely
alkalmassá válik arra is, hogy egy-egy mûvész számára
ideiglenesen alkotó-otthonként szolgáljon.

ÚJABB PATINÁS ÉPÜLET
Nyíregyháza polgármestere azt mondta, az elmúlt években népszerû kulturális programoknak adott helyet a Bencs
Villa. Ezt a funkcióját szeretnék erõsíteni a következõ idõszakban is, amellett, hogy egy egyfajta múzeummá és alkotóházzá is válik. Dr. Kovács Ferenc azt is hozzátette, a
felújítás õszre elkészül. – Ebben az évben befejezõdik az
átalakítás, reményeink szerint novemberben már birtokba vehetjük és használni tudjuk az épületet a korábbinál
több funkcióra. Azért is örülök, hogy újra visszakerül a
város kulturális keringésébe, mert méltatlan körülmények
voltak itt 2010 elõtt – tette hozzá dr. Kovács Ferenc. Majd
szerkesztõségünknek kiemelte: ezzel a beruházással is
folytatódik az általuk elkezdett városszépítési stratégia,
mely során régi, patinás épületek újulnak meg sorra Nyíregyházán. (További részletek a 3. oldalon.)
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Megkezdõdött a Bencs Villa felújítása. A patinás épületet több mint 300 millió forintból alakítják át.

NAPRÓL NAPRA
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DIGITÁLIS TÉMAHÉT

HALÁSZ JUDIT KONCERT

A nyíregyházi Kazinczy Ferenc Tagintézmény is csatlakozott az országosan meghirdetett „Digitális témahéthez”. A projekthéten az iskola ötödik
és hetedik évfolyamos diákjai a víz témakörét dolgozták fel, többnyire digitális eszközök segítségével.

Szombaton kétszer is zsúfolásig
megtelt a Váci Mihály Kulturális Központ koncertterme, ahol a legnépszerûbb gyermekdal-énekes, Halász Judit adott fergeteges hangulatú koncertet, kicsik és nagyok hatalmas örömére.

ÁPRILIS
HÉTFÕ

10

ÁPRILIS

KEDD
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RÉKASI NYÍREGYHÁZÁN

OLYMPIA A VMKK-BAN

A közelmúltban Nyíregyházán vendégeskedett Rékasi Károly színmûvész, aki április 10-én, a költészet
napja elõestjén lépett fel a Váci Mihály Kulturális Központban és mutatta be Wass Albert estjét Szerelmem,
Erdély címmel.

Újabb nagy sikerû darabbal folytatódott a Lehozzuk Önnek a csillagokat címû, hét elõadásból álló programsorozat a VMKK-ban. Ezúttal a Karinthy Színház parádés szereposztással
idézte meg a monarchia korát Olympia címû elõadásában.

ÁPRILIS
SZERDA
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ÁPRILIS
PÉNTEK

KAMERÁK A BIZTONSÁGÉRT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai dolgoznak a Nyíregyházi Egyetem campusán. Összegyûjtik a park
már kivágott fáit, illetve az erdõs terület megtisztításában és rendezésében
is segédkeznek.

A nyíregyházi Közterület-felügyelet
munkatársai közlekedési szabályszegés miatt nem büntetnek a térfigyelõ
kamerák felvételei alapján. Saját okoseszközeikkel és kameráikkal bizonyítják az elkövetett vétségeket, és ezek
alapján indítanak eljárást.

SZOMBAT
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ÁPRILIS

KEDD

90. SZÜLETÉSNAP

Megszületett az ország elsõ takinja
a Nyíregyházi Állatparkban. A 3 hetes
bikát anyja naponta többször szoptatja, egészen 9 hónapos koráig. A borjú
világrajövetele igazi szakmai szenzáció, hiszen Magyarországon ezidáig
még nem született ilyen állat.

Születésnapja alkalmából Párosi Dezsõt köszöntötte Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõ. Dezsõ bácsi 16
évesen már sütõsegédként dolgozott.
1974-ben került rokkantsági nyugdíjba
a hadkiegészítõ parancsnokságtól honvéd alezredesi rendfokozatával.

2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal még tavaly nyújtotta be közös pályázatát a Terület- és Településfejlesztési Operatív programban,
úgynevezett foglalkoztatási paktum (foglalkoztatási együttmûködés) megvalósítására, amelynek célja, hogy a város munkaerõpiacát közép-, illetve hosszú távon
stabillá, kiegyensúlyozottá tegye, a munkaerõ keresleti-kínálati oldalát pedig összehangolja. Erre a konzorcium végül 2 milliárd 56 millió forintot nyert.

BÉRTÁMOGATÁS ÉS KÉPZÉSEK
A paktum egyik fontos feladata, hogy a
munkaerõpiac szereplõit, így többek között a helyi vállalatokat, a képzõintézményeket és munkaerõ-piaci szakértõket
összefogja, másrészt pedig, hogy a munkaadók keresletéhez hozzáigazítva a munkavállalói kínálatot, akár képzések, akár

bértámogatás juttatásával a felmerülõ munkaerõ-igényeket kielégítse.
Az öt évig tartó pályázat részeként a
munkaerõpiac szereplõi rendszeresen
összeülnek majd, ezzel biztosítva a térségi szereplõk közötti munkaerõ-piaci folyamatokkal kapcsolatos információáramlást
és véleménycserét.

ELÕREMUTATÓ KÉRDÉSEK
A keddi interaktív workshopon többek
között a város meghatározó nagyvállalatai vettek részt, akik között olyan kérdések merültek fel, mint: Mit lehetne tenni,
hogy a nagyvállalatok foglalkoztatási igényeit jobban ki lehessen elégíteni Nyíregyházán? Hogyan lehetne a város munkaerõpiaci helyzetét javítani? Hogyan lehet a
tehetséges fiatal szakembereket a városba
vonzani és itt is tartani? Hogyan lehet a
szakképzést a vállalkozások igényeihez
jobban igazítani?
A fiatalok városban tartásával kapcsolatban felvetõdött például, hogy a városmárkát is össze lehetne kapcsolni a foglalkoztatással, vagyis meghatározni benne,
hogy milyen munkahelyek, cégek mûködnek a városban, mindezekért pedig érdemes ide jönni, Nyíregyházán dolgozni és
letelepedni.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

NAPJÁRA EMLÉKEZTEK
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TAKINBÉBI SZÜLETETT

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

Mint már korábban beszámoltunk róla,
tavaly több mint 2 milliárd forint (100 százalékos intenzitású) támogatást nyert
Nyíregyháza önkormányzata, konzorciumban a megyei kormányhivatallal, hogy
a térség foglalkoztatási helyzetét javítsák.
Ennek részeként kedden workshopot tartottak, melyen dr. Kovács Ferenc polgármester is részt vett.

14 VÁCI MIHÁLYRA ÉS A KÖLTÉSZET

FOGVATARTOTTAK

ÁPRILIS

TÖBB MINT 2 MILLIÁRD
FORINT FOGLALKOZTATÁSRA

Váci Mihály halálának 47. évfordulója
és a költészet napja alkalmából tartottak
ünnepi megemlékezést és szavalóversenyt
múlt héten Nyíregyházán. Az irodalom jegyében telt rendezvényre a megye több
településérõl is érkeztek résztvevõk.
Mûveit és életét is felidézték Váci Mihálynak a Bessenyei téren 1976 óta álló
szobránál a költõ halálának 47. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen (képünkön). A résztvevõk ezt követõen a nyíregyházi születésû és kötõdésû poétáról elnevezett kulturális központhoz vonultak, ahol emléktábláját is megkoszorúzták. A program a költészet napjához is kapcsolódóan szavalóversennyel
folytatódott. Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója elmond-

ta, ezt hagyományosan évrõl évre megrendezik, s nagy népszerûségnek örvend az
iskolások körében. A közel hatvan induló
három kategóriában versenghet rajta: speciális, gyermek és ifjúsági.

MEGSZERETTETNI AZ IRODALMAT
Vassné Harman Gyöngyi, önkormányzati képviselõ hozzátette, a költészet napjáról való megemlékezés, valamint a szavalóverseny a fiatalok szempontjából igen
fontos: az õ korukban elengedhetetlen,
hogy felnyissák a szemüket a költeményekben rejlõ értékekre, megszerettessék velük
az irodalmat, illetve elültessék bennük a
kultúra iránti érdeklõdés magvait.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
2017. ÁPRILIS 21.
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TURISZTIKAI CÉLPONT LEHET A VILLÁBÓL
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Bencs Villa felújítása kormányzati támogatással, a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program segítségével történik meg. A rekonstrukció teljes összege több
mint 300 millió forint, aminek teljes része támogatásból
valósul meg.

A leendõ fogadótér, az egyik
lakosztály (balra lent) és a
kiállítóterem (jobbra lent)
látványterve

A Bencs Villa átalakításával egy többfunkciós turisztikai
attrakció jöhet létre. A projektben nagy hangsúlyt kap a minõségi turizmus feltételeinek kialakítása és egy olyan attrakció létrehozása, amely színesíti a város látványosságait és
programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítva. Az épület külsõ megjelenésében teljességgel megõrzi az eredeti for-

Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszínbejáráson
máját, belsõ tereiben korabeli enteriõrök váltakoznak az új
igényeket kielégítõ korszerû anyagokkal, technikákkal.

NAGYOBB TÉR, KORHÛ KÁVÉHÁZ
A földszinti nagy terek összenyitása mobil falrendszer segítségével történik meg, amellyel lehetõvé válik nagyobb
közönség befogadása is. Ezáltal az épület otthont adhat kiállításoknak, felolvasóesteknek, s kamaraszínházi elõadások
helyszínéül szolgálhat. A földszinten helyet kap egy korhûen berendezett kávéház, és megújul a villa déli és keleti oldalán lévõ földszinti terasz is, mely akár egybe is nyitható
majd a földszinti belsõ térrel, tovább növelve annak méretét.

KIÁLLÍTÁS, KERT, KERÍTÉS
A villa emeletének teljes átalakításával helyt kap egy
felnõtt lakosztály, ahol a korhû bútorokkal berendezett
társalgó, nõi és férfi hálószoba és fürdõszoba bemutató

terek lesznek kialakítva. A másik lakosztályban lehetõség
nyílik a kor kulturális, tudományos és mûvelõdési emlékeinek kiállítására a könyvtárszoba, a kutatószoba és a
pihenõszoba tematikus berendezésével. A lakosztályokat

kiállítási céllal mutatják be a nagyközönség részére. A kert
megújításának része egy történeti emlékút és rekonstruált
eredeti sétány megvalósítása, valamint az új kerítés,
mellyel a villa impozáns összképet nyújt majd.

A BENCS VILLA NÉVADÓJA
A Sóstói úti villasor egyik impozáns épülete a Bencs
Villa. Ez polgármester lakhelye volt egykor, hiszen itt
élt családjával dr. Bencs Kálmán, a villa építtetõje és
névadója. Bencs László legkisebb fiáról van szó, aki
1918-ban lépett apja nyomdokaiba, amikor polgármesterré választották. A Bencs család villája 1927-ben épült.
A második világháborút követõen elõbb tüdõszanatórium volt, majd óvoda lett. 1989-tõl tanszálloda, a város
vendégháza. A felújítás elkezdéséig pedig a kultúra és a
mûvészetek otthona, hétrõl hétre változatos és értékes
programokkal. Bencs Kálmán 1884-ben született, polgármesterként az volt a célja, hogy Nyíregyházát a modern
városok sorába emelje. Hivatalba lépése után elsõ sikere a
város és a megye elsõ szakirányú középiskolájának, a fel-

sõ kereskedelmi iskolának (ma Széchenyi István Szakközépiskola) a megnyitása volt. A Károlyiakkal kötött örökváltság 100. évfordulóján, 1924 õszén országos mezõgazdasági, ipari és kulturális kiállítást szervezett. Másfél héten
át Nyíregyháza látta vendégül az országot, amely ekkor
kapta meg – elsõsorban a parkjainak köszönhetõen – a
virágos jelzõt. Az õ idejében épült fel a Pénzügyi Palota
(ma a Jósa András Múzeum épülete), a megyei rendõrkapitányság, egy új kétemeletes kórházi pavilon, a Lutherház és a katolikus bérház, valamint sóstói hidegstrand létesült és megtörtént a késõbb kiépített repülõtér alapozása
is. Városirányító és -szépítõ munkáját a kormányzó 1924ben Magyar Királyi Kormányfõtanácsosi cím adományozásával ismerte el. (Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész)

VARÁZSLATOS ÉJSZAKA, NYÍREGYHÁZÁN
A Szakmák Éjszakája egy varázslatos éjszaka, ahol betekintést nyerhetünk a mûhelytitkokba, és bárki bármit
kipróbálhat, amire eddig máshol nem nyílt lehetõsége...
Az országban mûködõ 44 szakképzési centrum 2017.
április 21-én, pénteken a „Szakmák éjszakája” rendezvényével második alkalommal nyitja meg a szakképzõ iskolák kapuit, tanmûhelyeit, az általános iskolás, a középis-

kolás érdeklõdõ fiatalok, a pályaválasztás és pályamódosítás elõtt állók részére, egyben remek szórakozási lehetõséget nyújt felnõtteknek, családoknak is egyaránt. Az
országos programba az idén 388 iskola kapcsolódik be
4004 programjavaslatával. Ezen az estén a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum 10 tagintézménye is megnyitja kapuit, számos program közül lehet választani 18.00 és 22.00
óra között Nyíregyházán, Tiszavasváriban és Tiszalökön.

A nyitórendezvényre 17.45-kor kerül sor a Nyíregyházi
SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.), a programok itt, valamint a további 9 iskolában 18 órakor kezdõdnek. Amennyiben helyközi tömegközlekedéssel látogatják a programokat, lehetõséget biztosítanak 50 százalékos utazási kedvezményre is.

A 10 TAGINTÉZMÉNY IZGALMAS PROGRAMJAIBÓL:
– „A jövõ a robotoké? Állítsd össze a mechanikus
robotodat alkatrészekbõl!” (Nyíregyházi SZC Bánki
Donát Mûszaki Középiskolája és Kollégiuma, 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.).
– „Csodálatos élelmiszerek” – kísérletek élelmiszerekkel (Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája, 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.).
– Honnan lesz meleg víz és fûtés a lakásban? Gondolnád? (Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.).
– „Szakácsmesterek viadala” – avagy a Nyíregyházi
Bocuse d’Or (Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 32.).
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– Webego – weblapok készítésének bemutatása egyszerû példákon keresztül az iskola pedagógusai által (Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma, 4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 4.).
– Amikor a gépészet már mûvészet – gyakorlati bemutató (Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, 4450 Tiszalök, Ady
Endre u. 35.).
– A nagy durranás – bemutató kísérletek. Minden, ami
robban, durran, villan, pukkan (Nyíregyházi SZC
Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 4440 Tiszavasvári, Petõfi u. 1.).
– „Ha legény vagy állj a gátra!” (homokzsákgát-építés) (Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építõipari és Kör-

nyezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziuma, 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.).
– Népszerû képregényhõsök fekete-fehér legókockákból (Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 4400
Nyíregyháza, Dugonics u. 10–12.).
– Mindent megteszel az egészségedért? Ellenõrizd
le! – Szûrõvizsgálatok végzése: vérnyomás-, vércukormérés, látásvizsgálat, optikai vizsgálat, BMI-testzsírmérés (Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi,
Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma, 4400
Nyíregyháza, Család u. 11.).
Bõvebb információ az alábbi elérhetõségeken:
szakmakejszakaja.hu; nyiregyhaziszc.hu; centrum@
nyiregyhaziszc.hu; +36-70/198-0052.
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EGÉSZSÉGÜGY

FIGYELEM! VÁRHATÓAN MÁR IDÉN „BEHÍVÓT”
KAPNAK AZ 50–70 ÉV KÖZÖTTIEK!
Idén õsztõl a tervek szerint országossá válik a vastagbélszûrési program, amelynek részeként 1,8 millió 50 és
70 év közötti férfi és nõ kap majd személyre szóló behívólevelet a szûrésre jelentkezett háziorvosi praxisoktól –
tudta meg a Nyíregyházi Napló az Emberi Erõforrások
Minisztériuma Egészségügyért Felelõs Államtitkárságától.

rési programban való részvételi hajlandóságról. A SzabolcsSzatmár-Bereg megyében lévõ 272 háziorvosi praxis közül
142 jelezte csatlakozási szándékát a vastagbélszûrési programhoz, ebbõl 23 érkezett Nyíregyházáról. Bár szerettük
volna megtudni ezek pontos nevét, de adataik – a személyes
adatok védelmére való tekintettel – nem adhatók ki.

Mint ismert, Magyarországon a lakosság számára jelenleg két szervezett népegészségügyi szûrés zajlik országos
kiterjesztésben: az emlõ- és a méhnyakszûrés (mindkettõ
esetében a célcsoport a nõi populációba tartozik). A vastagbélszûrés jelenleg még nem szerepel a célzott, népegészségügyi célú szûrések között, de várhatóan már az év végétõl ezt is térítésmentesen országosan elérhetõvé teszik,
ugyanis egyre többen betegednek meg rosszindulatú vastagbéldaganatokban és az ebbõl eredõ halálesetek száma
is folyamatosan növekszik.

ÉRDEMES ÉLNI VELE

ÉVENTE 10 000 ÚJ BETEG
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Egészségügyért
Felelõs Államtitkárságától megtudtuk, Magyarországon a
daganatos betegségek felelõsek az összes halálozás negyedéért. A vastag- és végbélrák ráadásul évente mintegy
10 000 új megbetegedéssel és több mint 5000 fõ halálozásával jár, elõfordulásuk pedig a 40 év felettiek körében
rohamosan növekszik, és 60 éves kortól 5 évenként megkétszerezõdik. Megfelelõ szûrõvizsgálati módszerekkel
azonban jelentõsen csökkenteni lehetne az ilyen esetek
számát, ezért várhatóan már az év végén elindul az országos vastagbélszûrési program.

Vastagbéltükrözés/illusztráció

NYÍREGYHÁZÁRÓL 23 PRAXIS
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelõs Államtitkársága kérdésünkre elmondta, 2016 áprilisától kezdõdött meg a háziorvosi praxisok (minden esetben
csak a felnõtt és vegyes) elõzetes felmérése a vastagbélszû-

Az Államtitkárság nyilatkozatában kiemelte, a szûrésen
való részvétel lehetõvé teszi a daganatos megbetegedések korai stádiumú felismerését, ami által javulhat a gyógyulási esély, csökkenhet a gyógyuláshoz szükséges idõtartam, a kiszûrt emberek hamarabb nyerhetik vissza
egészségüket és válhatnak ismét aktívvá. A szakemberek
kérik, és egyben biztatják azokat, akik meghívólevelet
kapnak, hogy éljenek a betegségmegelõzés egyik leghatékonyabb eszközével!
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

SZÉKLETVIZSGÁLATTAL KEZDÕDIK
A tervezet értelmében minden 50 és 70 év közötti
lakos értesítést fog kapni arról, hogy vegyen részt a
térítésmentesen elérhetõ kétlépcsõs szûrõvizsgálaton.
Az elsõ lépcsõ a székletben lévõ vér immunkémiai kimutatásán alapszik. Ekkor a kiértesítettek a háziorvosuktól a meghívólevél átvételét követõen megkapják
a vizsgálathoz szükséges eszközöket. A mintákat (2
egymás utáni nap) az érintett saját maga veszi le és

helyezi el a higiénikusan lezárt csomagba, amelyet aztán visszajuttat a háziorvosi rendelõbe. Ezt követõen
a szakemberek kiszûrik a székletbõl a daganatgyanús
eseteket. Amennyiben a laboreredményben eltérés
mutatkozik, sor kerül a második lépcsõre, vagyis a
kolonoszkópos (vastagbéltükrözés) vizsgálatra is, de
ez csak az esetek kevesebb mint 10 százalékában várható.

DRÁGA VAKLÁRMA: VAN, AKI A MENTÕ RIASZTÁSÁVAL
CSAK A SZOMSZÉDOT AKARJA FÖLÉBRESZTENI...
Sajnos már évtizedek óta elõforduló jelenség, hogy egyesek indokolatlanul riasztják a mentõket vagy a tûzoltókat.
Azt azonban jó tudni, hogy akik szórakozásnak tekintik a
segélyhívó vonalakat, pórul járhatnak és akár 150 ezer
forintig terjedõ pénzbírság is „ütheti a markukat”.
Az Országos Mentõszolgálathoz évente hozzávetõlegesen 300 rosszindulatú vaklárma fut be. Van, amikor a
betelefonáló csak gyönyörködni akar a kéklámpás autókban, de elõfordul olyan is, hogy éppen csak a szomszédját akarja fölébresztetni azok szirénahangjával. Ilyenkor
azonban, lehetõség szerint, minden esetben eljárást kezdeményeznek ellenük, ugyanis az indokolatlan riasztások
mintegy harminc-negyvenezer forintos fölösleges költséget okoznak kivonulásonként. Az anyagi kár azonban csak
egy tényezõ, akár emberéletek is veszélybe kerülhetnek a
rosszindulatú bejelentések miatt, hiszen a szirénázva közlekedés nem veszélytelen, illetve amíg a kocsi az indokolatlan riasztás miatt foglalt, máshol valóban szükség lehet
rá – hangsúlyozta Gyõrfi Pál, az Országos Mentõszolgálat
kommunikációs és PR igazgatója, aki hozzátette, havonta
átlagosan 20–30 esetben kezdeményeznek rendõrségi eljárást „rosszindulatú vaklárma” miatt. A megindított eljárások egy része pedig büntetéssel végzõdik.

PÁNIK IS OKOZHATJA
– Tapasztalataink azt mutatják, hogy a lakosság hiányos egészségügyi ismeretei mellett aktuális, alaptalan ijedtség, pánik is eredményezhet felesleges segélyhívást. „Vaklármával” (nem találunk beteget a helyszínen) gyakran találkozunk, ennek azonban gyakori
oka az, hogy a bejelentõ nem várja meg a beteg mellett a mentõket, akirõl kiderül, hogy csak például ittasan lepihent, majd tovább is ment, eltávozott a helyszínrõl – magyarázta Gyõrfi Pál.
A tûzoltók is gyakran kapnak téves riasztást, vagy ami
még rosszabb, szándékosan megtévesztõ jelzést. Téves riasztásról akkor beszélünk, amikor a bejelentõ rosszul méri
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fel a helyzetet és ezért hívja ki a tûzoltókat. Ilyenkor egyértelmû azonban, hogy nem a tûzoltóság megtévesztése a
cél, és így a szabálysértés sem valósul meg. Szándékosan
megtévesztõ jelzésnél viszont a bejelentõ a telefonhívása
pillanatában is tudatában van annak, hogy nincs tûzeset
vagy tûzoltói beavatkozásra okot adó egyéb káreset az
általa jelzett helyen, ennek ellenére mégis bejelentést tesz,
amelyre tûzoltóerõk indulnak el teljesen feleslegesen –
magyarázta Dóka Imre tû. fõhadnagy, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivõje.

– Azok, akik „szórakozásnak” tekintik a segélyhívó
vonalakat, pórul járhatnak – tette hozzá. – A 2012. évi II.
törvény alapján ugyanis szabálysértést követnek el és nemcsak pénzbüntetéssel, hanem akár elzárással is sújthatók.
Mindezeken felül a tûzvédelmi törvény rendelkezései szerint a tûzoltással, mûszaki mentéssel és ezek jelzésével
kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére is köteles az, aki a beavatkozást igénylõ eseményt szándékosan
okozta, vagy szándékosan megtévesztõ jelzést adott tûzesetrõl, balesetrõl – folytatta. Tehát akinek a szabálysértési felelõsségét a bíróság jogerõsen megállapítja, azzal
szemben a katasztrófavédelem kártérítési igénnyel léphet
fel és kérheti a vonulási költség megtérítését. Amennyiben az elkövetõ kiléte megállapítható, az illetékesek minden esetben intézkednek, azaz szabálysértési eljárást indítanak, melynek keretében akár 150 ezer forintig terjedõ
pénzbírság is kiszabható. Az új szabályozás, amely néhány éve lépett életbe, a korábbihoz képest tehát lényegesen szigorúbb, hiszen a valótlan bejelentés mellett önmagában a segélyhívó számok „rendeltetéstõl eltérõ” tárcsázása is szabálysértésnek minõsülhet majd. Vagyis: elég,
ha valaki úgy hívja e vonalak valamelyikét, hogy bárki
tényleges segítségre szorulna. A büntetés egyébként emiatt is ötezertõl százötvenezer forintig terjedhet.

SE TÛZ, SE ÉPÜLET

KÖZEL 300 TÉVES JELZÉS

Lakóháztûzhöz riasztották a fehérgyarmati hivatásos tûzoltókat tavaly augusztusban Kisar településre, ahol a bejelentés szerint a Dankó utca egyik lakóháza égett teljes terjedelmében. A fehérgyarmati hivatásos tûzoltók elindultak a nyolc kilométerre lévõ
településre, ám a náluk hamarabb kiérkezett rendõrök jelezték, hogy a megadott címen sem tüzet, sem
tûzre utaló jelet nem látnak, valamint hogy az adott
helyen egy lakatlan ház található. Éppen ezért a tûzoltóegységet visszafordították, a járõrök pedig keresni kezdték és percek alatt el is fogták a telefonálót.

– 2016-ban a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság illetékességi területén 278 téves jelzés volt, amelyet 135 esetben a beépített automatikus tûzjelzõk generáltak, itt csak azokban az esetekben vonultak a kollégáim, amikor a kapcsolattartót nem tudták elérni.
A segélyhívót kezelõk a kikérdezés során egyébként figyelnek arra is, a bejelentésnek van-e valóságtartalma, így
amennyiben nincs, már ebben az esetben is drága árat
fizethet a valótlan betelefonáló.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2017. ÁPRILIS 21.

MÁV

ÉRKEZNEK AZ EMELETES MOTORVONATOK, NYÍREGYHÁZÁRA IS
A napokban jelentették be, hogy keretmegállapodást írt
alá a MÁV-START Zrt. és a Stadler Bussnang AG. Ennek
értelmében nagy kapacitású, emeletes motorvonatokat szerezhet be a társaság, amire egyébként még soha nem volt
példa Magyarország vasúti közlekedésének történetében.
Az elsõ kétszintes személyszállító jármûvek 2019 tavaszán
állnak forgalomba, és mint kiderült, hétvégente Nyíregyházán is találkozhatnak majd velük az utasok.
A MÁV-START a KISS vonatokat (emeletes motorvonatok)
a nagy forgalmú Budapest–Vác–Szob és Budapest–Cegléd–
Szolnok elõvárosi vasútvonalakon állítja majd forgalomba
2019–2020. között. A tervek szerint azonban a hétvégi idõszakban az utasok nemcsak Budapest elõvárosában találkozhatnak az új motorvonatokkal, hanem egyes kiemelt forgalmú távolsági vonatok esetén is: iskolaidõszakban Debrecen
és Nyíregyháza térségében, a nyári szezonban pedig a DélBalatonnál és a Velencei-tónál. A további motorvonatok – az
elõzõ két vasútvonal mellett – a késõbbiekben a Budapest–
Újszász–Szolnok és a Budapest–Hatvan–Gyöngyös vonalszakaszokon közlekedhetnek.
– Hétköznap elsõsorban Budapest elõvárosában utaznak
nagyon sokan, iskolaidõszakban és turistaszezonban hétvégenként pedig a távolsági forgalomra helyezõdik a hangsúly. 2016-ban például hétvégenként átlagosan csaknem
6100 utas váltott jegyet a MÁV-Start Nyíregyházáról induló
járataira (ebben nincsenek benne a díjmentesen utazók),
ezért döntöttünk úgy, hogy Budapest elõvárosai mellett, ezen
a vonalon is optimálisan ki tudjuk majd használni az emeletes motorvonatok nagy ülõhely-kapacitását – tájékoztatta
a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

RÖVIDÜL A MENETIDÕ
Mint kiderült, mindemellett a Nyíregyházát és Debrecent a fõvárossal összekötõ vasútvonal pályafelújításai,
továbbá az ETCS2 és a GSM-R rendszerek (vonatbefolyásoló berendezés) kiépítése is lehetõvé teszi a jövõben, hogy
a vonalon kihasználják az új KISS motorvonatok 160 km/
h-s megengedett legnagyobb sebességét, vagyis ezáltal a
Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon érzékelhetõen csökkenhet a menetidõ is.

HÁROMSZOR TÖBB ÜLÕHELY
– A KISS hasonlít a jelenleg üzemelõ, 123 darab FLIRT
motorvonatunkhoz, amelyekkel már a nyíregyházi állomá-
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(Fotó: internet)
son is rendszeresen találkozhatnak az utasok. Azonban a
KISS újabb konstrukció, a legutóbbi biztonsági szabványok
szerint készül, háromszor több ülõhellyel rendelkezik, összesen hatszázzal (595 fix és 5 darab lehajtható ülésû), és kétszintes.
– A konstrukció érdekessége, hogy csak kb. 30 centiméterrel magasabb az egyszintes FLIRT-nél (jelenlegi vonatok), de az alsó szinten és az emeleten is elférnek még
a magasabb utasok is. A gyorsabb utascsere érdekében
szélesebbek az ajtói. Egyébként ezek a jármûvek a MÁVSTART kötelékében üzemelõ 123 darab – szintén Stadler
gyártmányú – FLIRT motorvonattal is illeszkednek, ezért
akár szinkronüzemben is összekapcsolhatók. A KISS hagyományos vonatoktól fõként abban tér el, hogy nem kell
külön mozdony a vontatáshoz, nem kell több kocsit egymáshoz kapcsolni, ezzel a kocsirendezés és az ahhoz
szükséges idõ is megspórolható – tudtuk meg a MÁV

Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TERVEZIK AZ ÁTJÁRÓT
A vasúthoz kapcsolódó, nyíregyháziakat érintõ hír,
hogy már tervezik a Kemecsei úti vasúti átjáró biztonságos gyalogos-kerékpáros átvezetését. A Korányi F.
utcán végigvezetõ kerékpárút ugyanis a záhonyi fõvonal vágánypárjánál ér véget, s noha a másik oldalon a város már megteremtette a Sóstóra való átjutás
modern feltételeit, ez a beruházás még várat magára.
Veres István fõépítész arról tájékoztatta lapunkat, hogy
az elõkészítés végül az önkormányzat feladata lett,
míg a kivitelezést a vasútvállalat végzi majd várhatóan legkésõbb nyáron, amint az engedélyeztetési folyamat lezajlik.

LESZ WIFI, LÉGKONDI, VALAMINT KERÉKPÁRTÁROLÓ
A kétszintes motorvonatok a kor követelményeinek
megfelelõen korszerû utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált, tágas utastérrel, wifivel, mobiltelefonok
és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal,
valamint korszerû kamerarendszerrel rendelkeznek
majd. Az emeletes motorvonatokon három hagyomá-

nyos és egy mozgássérült WC lesz, a multifunkciós terek pedig négy kerekesszék, illetve 12 kerékpár vagy 5
babakocsi szállítására képesek (a kerékpárhelyek száma további 24 darabbal bõvíthetõ rugalmasan, igazodva ezzel a kerékpáros turisztikai szezonban megnövekedett utazási igényekhez.)
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FIATALOK

BALLAGÓK KAPCSOS KÖNYVE
Összesen 20 középiskola végzõs osztályainak névsora
került be a Ballagók Kapcsos Könyvébe a városháza Krúdytermében. Nyíregyháza önkormányzata sok sikert kívánt
a diákoknak az érettségihez, valamint a késõbbi tanulmányaikhoz, és visszavárják õket a városba.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a végzõs diákokkal

RÖVID HÍREK

Már hagyomány, hogy a középiskolák végzõs diákjai beírják nevüket a Ballagók Kapcsos Könyvébe. A
könyv 2006-ban készült, egyedi méretben, külsõ bõrkötéssel. Lapjai 2015-ben azonban megteltek a végzõs középiskolások aláírásaival, így a nyíregyházi önkormányzat elkészítette a Kapcsos Könyv ikertestvérét. Az antikolt papírral, sötétbarna bõrkötésben, rézveretes sarkokkal és rézcsattal ékesített fedõlappal
méltó emléket nyújt a ballagó diákoknak. Az érettségire készülõk képviselõit dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte.
– Ezzel az eseménnyel a végzõsök neve bekerült a
város történetébe. A városvezetés azon dolgozik, hogy
Nyíregyháza egyre jobb lehetõségeket adjon. Tanulmányaik után visszavárja a diákokat, éljenek itt, alapítsanak családot, és õk vigyék tovább a várost néhány évtized múlva.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK... DE MENNYIBÕL?

DIÁKNAP A BÁNKIBAN
Diáknapokat tartottak a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium tanulóinak. A háromnapos rendezvényen színes

programok, versenyek és bemutatók várták a fiatalokat: street workout, táncos, rendõrségi, illetve katasztrófavédelmi bemutatókat tekinthettek meg, horgászversenyen vehettek részt, focikupát és számítógépes
játékversenyt tartottak, különbözõ vetélkedõket rendeztek, valamint fõzõversenyen mérhették össze
szakácstudásukat.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

LENGYEL CSEREDIÁKOK

Fotó: illusztráció – Trifonov Éva

Lengyel fiatalok tettek látogatást a városházán. A
diákok a Bem József Általános Iskola rzeszówi testvériskolájából érkeztek Nyíregyházára egy csereprog-

Néhány hét múlva kezdetét veszi a ballagási idõszak,
ami nem kis befektetést jelent a végzõs diákok szüleinek.
Noha a legtöbben a szalagavatóval járó költségeket tartják borsosnak, a ballagás sokszor ezeken is túltesz...
– Az osztálypénz elég érzékeny téma, és elviekben hiába nem kötelezõ, a gyakorlatban ez másképp mûködik –
árulta el egy nyíregyházi gimnázium végzõs diákja. – A
szülõk nálunk félévente fizetnek egy nagyobb összeget,
de sok más középiskolába járó ismerõsömtõl hallottam,
hogy náluk ez havi szintre van lebontva. Az utolsó évben
több a kiadás, így a beadandó összeg is nõtt, osztálypénzbõl fizettük a szalagavató költségeit; a tánctanárt, a
fellépõruhát, terembérletet, vacsorát, zenekart, fotóst. És
pár hét múlva itt a ballagás is, ami szintén nem olcsó
mulatság. A tablónk nyolcvanezer forint volt, pedig csak
egy egyszerû montázsról van szó, és sokan az osztályból
új egyenblúzt és öltönyt is vettek a ballagásra, változott a
méretünk a négy év alatt. A tanárainknak szánt ajándékok
összege széles skálán mozog, van akinek több tízezer forint értékben állítjuk össze a csomagot, amiben általában
vásárlási utalvány, kézmûves édességek és virág van, de a
határ igazából a csillagos ég. Olyanról is hallottam már,
hogy valakik külföldi utazást ajándékoztak az osztályfõnöküknek – mondta.

SZÁZEZER FORINT IS LEHET A BALLAGÁS
– Csak a tablóra szánt képünk került kétezer forintba, az
egyedileg megrendelt darabokat természetesen külön kellett fizetni – folytatta egy másik végzõs diák. – A ballagásunkra meghívó is készül, aminek darabja kétszáz forint,
ez önmagában nem tûnik soknak, de ha belegondolunk,
hogy egy-egy diák meghívja a tág családot és a baráti kört,
bõven többezres kategóriáról beszélhetünk. A bankettrõl
nem is beszélve, aminél a szalagavatóhoz hasonlóan kell
számolni terembérléssel, vacsorával és zenével.
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Az iméntieket természetesen nem a teljesség igényével
állítottuk össze, hiszen a családoknak számolniuk kell még
az otthon vagy étteremben tartott ünnepi ebéddel vagy
vacsorával, a lassan ötezer forintnál kezdõdõ virágcsokorral, az elballagónak szánt ajándékkal, és persze a végzõs lányok nagy része fodrászra, sminkesre is költ, melynek alsó határa is tízezres nagyságrendû.
(Szerzõ: Farkas Fanni)

MENNYI IS AZ ANNYI?
Néhány általunk megkérdezett diák segítségével megpróbáltuk összeállítani, hogy mekkora kiadással számolhatnak egy végzõs diák szülei (a teljesség igénye
nélkül). Íme:

ram részeként. A magyar fiatalok még õsszel jártak
kint a testvérintézményben, most pedig a külföldi tanulók látogattak a megyeszékhelyre. A vendégek a háromnapos látogatásuk során a közös iskolai programok mellett felkeresték a sóstói állatparkot és az élményfürdõt, valamint Nyíregyháza nevezetességeivel
is megismerkedtek. A csereprogram célja a két intézmény kapcsolatának ápolása mellett a tanulók angol
nyelvi kommunikációjának fejlesztése volt.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

ZAYS EREDMÉNYEK
Április 3-4-én a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája rendezte meg a XX.
Országos Egészségügyi és Szociális Tudományos Di-

SZALAGAVATÓ:
Szalagavatós mûsorhoz tánctanár 150 000
Fellépõruha kölcsönzése
4000
Szalagavatóra belépõ
300
Szalagavató bál költsége
5000
Osztályfõnöknek szánt ajándék
10 000
Videó, fotós
6000
Öltöny, lányoknak ruha
20 000
Fodrász, smink
7000

Ft/osztály
Ft/fõ
Ft/db
Ft/fõ
Ft/osztály
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ

BALLAGÁS:
Tabló
Ballagási meghívó
Tablóra szánt kép
Fodrász, smink
Bankett
Ajándék a tanároknak

80 000
200
2000
7000
5000
5000

Ft/tabló
Ft/db
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ

ákkonferenciát, amelyre az egészségügyi és a szociális képzésben tanuló diákok saját kutatómunkával kerülhettek be. A rendezvényre 83 pályamunka érkezett, melyekbõl 30 került a szakmai zsûri elõtt elõadásra. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna
Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziumát és Kollégiumát ez évben az alábbi öt tanuló képviselte, és
kimagasló szakmai teljesítményükért valamennyien
díjazásban részesültek, köztük Márton Edina, Márton
Rita, Danó Julianna, Kocsis Kinga és Petróczki Zsófia.
2017. ÁPRILIS 21.
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KULTÚRA

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ DÉL-KOREÁBÓL: „VARÁZSOL” A CANTEMUS
Dél-Koreába utazott a Cantemus Kóruscsalád Pro
Musica Leánykara. A világhírû gyermekkar kilenc hangversenyt ad a távol-keleti ország számos városában, de
részt vesznek mesterkurzusokon és szakmai szemináriumokon is. Az énekkar turnéja április 22-éig tart.
Ott voltunk indulásukkor, tanúi voltunk az anyai öleléseknek, és láttuk, amint a parkolóban integetõ szülõk elköszönnek egy idõre gyerekeiktõl. A gyermekkar dél-koreai turnéjának elsõ állomása április 13-án volt, méghozzá Szöulban. Azóta szinte mindennap koncerteznek és bár
nagyon elfoglaltak, megkértük õket, küldjék el nekünk
„drótpostán” keresztül, hogy telt az elsõ hetük Dél-Koreában. Íme az élménybeszámolójuk:

ÁPRILIS 13., CSÜTÖRTÖK
Dél-koreai turnénk elsõ állomása Szöul volt, ahol a
koreai Kodály Társaság vezetõségének részvételével egy
Kodály-kiállítással egybekötött bemutatót tartottunk a Kodály módszer gyakorlati alkalmazásáról. „Énekeljünk tisztán” címmel. Ezt követõen Csaba Gábor, Magyarország
koreai nagykövete – személyzetével együtt – a rezidenciáján fogadott minket. Babgulyás, kolbászos szendvicsek
és koreai ízek – mi szem-szájnak ingere – vártak bennünket, ráadásként pedig melegszívû törõdést, kedvességet és
gondoskodást is kaptunk a vendéglátóinktól.

sen jelen volt a nagykövet és a felesége, valamint a követség munkatársai is. Óriási sikert arattunk.

ÁPRILIS 15., SZOMBAT
Kis „kirándulást” tettünk Pyeongtaek városába. Gyönyörû napsütés és virágzó cseresznyefák vártak minket,
este pedig az International Exchange Centerben újabb
nagysikerû koncertet adtunk.

ÁPRILIS 14., PÉNTEK

ÁPRILIS 16., VASÁRNAP

Bejártuk a koreai királyi palota keleties, hagyományos
épületeit és kertjeit, majd miután ránk szakadt a nagypénteki esõ, behúzódtunk egy szuvenírboltba és ott vártuk a
megmentõ esõkabátokat, amit Kálmán Andrea, a követség kulturális tanácsosa varázsolt elõ számunkra. (Persze
addig sem unatkoztunk.) Este Bartók Béla kórusmûveibõl
adtunk koncertet. Nehéz körülmények között, de nagyon
koncentráltan énekeltünk. A hangversenyen természete-

Kedves koreai-magyar tolmácsunk és családja felekezeténél tartottuk meg harmadik koncertünket Gwangmyeong városában. A közönség, miután kivonultunk a
terembõl, még a folyosón is állva tapsolt nekünk.

ÁPRILIS 17., HÉTFÕ
Nem maradt el a meglepetés húsvéti locsolás sem –
hála Istennek van egy „magyar legény” is a csapatban –

úton Jeonju városa felé. Koncert elõtt az öltözõben dobozos koreai vacsorát fogyasztottunk (marhahús, rántott hús,
hagyma és zöldségek), majd máris a színpadon találtuk
magunkat, ahonnan gyakorlatilag le sem akartak minket
engedni. A sok gyerekkel érkezõ koreai közönséget ismét
elvarázsolta a Cantemus. A koncert végén velünk együtt
énekelték az õsi koreai népdalt, az „Arirang”-ot is.

SIKERES KONCERTEK
– Jól vagyunk, a koncertek nagyon sikeresek. Egyetlen gondunk van, hogy bár korábbi útjainkról elég jól
ismerjük a keleties ízeket, ráadásul a halaktól, tengeri
herkentyûktõl a magyar nagykövetség gondoskodásának köszönhetõen nagyrészt megmenekültünk, de a
kedves ajándékba kapott hagyományos koreai rizsgombóc leküzdése még sokunknak kihívást jelent.
Ezen a héten talán ehhez is sikerül hozzászoknunk.

OPERÁKAT FÚJNAK VASÁRNAP
A nyolcadik tavaszi estjére készül a nívódíjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar. Mégpedig úgy, hogy a csapat
egyik része a hét elsõ felében a kottákat forgatta, míg
másik felük Tunéziában teljesített szolgálatot. Nem nyaraltak: játszottak egy fesztiválon, vasárnap pedig átállnak „opera-üzemmódba”, egy mûsor erejéig.
– Egyre több lehetõséget kapunk nemzetközi szinten is
– mondja örömmel a csapat Liszt-díjjal is büszkélkedõ,
trombitamûvész karmestere, Bakó Levente, aki éppen Suszter Csabát, a csapatban (éppen most Afrikában) aktívan
játszó együttesvezetõt „helyettesíti” interjúalanyként.

KÜLFÖLDÖN ÉS ITTHON
– A fúvószenekari szövetség szívesen ajánl minket,
télen Dubajban vendégszerepeltünk. A mostani,
Hammameti Összmûvészeti Fesztivál sem pihenés: koncertek, térzene és felvonulás színesíti a mazsorettekkel
együtt szervezett programot. S szerencsére nyáron sem
unatkozik a csapat, hiszen meghívtak minket idén is
Olaszországba és Bulgáriába, de nekünk a megyei,
városi kisebb-nagyobb rendezvények, falunapok egyaránt fontosak, hiszen itt vagyunk itthon.

ÉVI NÉGY NAGYKONCERT
Ennek jegyében pedig bõvíti a fellépési repertoárt a
zenekar: ezentúl (azon ünnepségeket nem számítva, ahol
mások mellett szerepelnek) már négy jelentõs koncertet
terveznek Nyíregyházán. Az újévi koncert három évtizedes múltra tekint vissza, a tavaszi (mely most vasárnap, a
Kodály iskolában 18.00-kor kezdõdik) már nyolcadik a
sorban, meghonosodott a nyár eleji is, aminek ismét Sóstó
lesz a helyszíne, s az hívta életre, hogy szerették volna a
nyíregyháziaknak is eljátszani a fesztiválos repertoárt.
Újdonság viszont a hagyományteremtõ alkalommal szervezendõ õszi. – Arra gondoltunk, hogy a szólistáink is
mutatkozzanak meg. Így szeptember végén, a Kölyökvár
Báltermében kedves, népszerû dallamokkal kerülnek elõtérbe a szólamok, persze zenekari kísérettel, az átlagos
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Pillanatkép Tunéziából
mûsorszámok idején néha kicsit „háttérben” lévõ, remek
zenészeinkkel.

NÉPSZERÛ DALLAMOKKAL
Ami pedig a vasárnapi koncertet illeti: ezúttal az operák
kerülnek terítékre a nagyjából egyórás programban (a korábbi években Barokk Est, filmzenék válogatása és Háry
daljáték is volt a csalogató). Verdi és Wagner szerzeményei
mellett bõséges lesz a magyaros kínálat: Erkel Ferencnek a
Hunyadi Lászlójából és Bánk Bánjából is elhangzanak részletek, Kodály Zoltán Háry Jánosának a Toborzóját pedig
akár a közönség is énekelheti. Hiszen ki ne ismerné a következõ dallamot: Hej, élet, be gyöngy élet? A hangzást (a
publikum mellett...) a Cantemus Kóruscsalád Vegyeskara
és Fiúkórusa is erõsíti Szabó Soma vezényletével, Szilágyi
Szilárd többször szólózik, valamint klarinéton közremûködik Pintér Árpád mûvésztanár. – Igyekeztünk úgy összeállítani a mûsort, hogy mindenki találjon kedvére valót. A
Nabucco, a Traviata és az Aida vonzó lehet az operákat
kevéssé ismerõk számára is, s ez egy jó lehetõség, hogy
megkedveljék a komolyzenét, könnyed, fúvószenekari
hangzással – invitálta a közönséget a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével is kitüntetett mûvész. (Részletek a plakáton, a 11. oldalon.)
(Szerzõ: Tarczy Gyula)
2017. ÁPRILIS 21.
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TÁVHÕSZOLGÁLTATÁS NAPJA
– 25 ÉVES A NYÍRTÁVHÕ KFT.
szoltak a távhõszolgáltatással kapcsolatos kérdésekre.
A rendezvényen jelen voltak a Veolia Energia Magyarország Zrt., mint energiatermelõ, illetve a KOM Zrt. és
a Techem Kft. képviselõi, akik a Nyírtávhõ Kft.-nél bevezetett Okosmérést mutatták be.
A rádióhallgatók 2 órás élõ rádiómûsor keretén belül
tájékoztatást kaptak a Nyírtávhõ Kft. elmúlt 25 évérõl, a
környezetvédelemben vállalt szerepérõl, a nyíregyházi
hõellátásról, illetve az Okosmérés folyamatáról és
távhõszolgáltatói tapasztalatairól.
A Nyírtávhõ Kft. negyedszázados fennállásának megünneplésére a Nyíregyházi Naplóban megjelent keresztrejtvény három szerencsés nyertese egy-egy ajándékcsomaggal lett gazdagabb. Szintén ajándékcsomagot
nyert a társaság honlapján közzétett kérdezz-felelek játékban kisorsolt három játékos is.
(x)
A 25 éves Nyírtávhõ Kft. 2017. április 12-én harmadik
alkalommal rendezte meg Nyíregyházán a Távhõszolgáltatás Napját a Magyar Távhõszolgáltatók Szakmai Szövetségének kezdeményezésével. Az országos rendezvénysorozatot azzal a céllal indították el, hogy a távhõt
igénybe vevõ fogyasztók és a nem távfûtéses lakásban
élõ városlakók is megismerjék a távhõszolgáltatást, mint
egyik potenciális, környezetbarát energiaforrást.
A rendezvényt Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, dr. Kovács Ferenc úr nyitotta meg, aki elismeréssel nyilatkozott a távhõ mûködésérõl, a városban
betöltött szerepérõl, illetve a bevezetett Intelligens Hálózat Mintaprojekt jelentõségérõl.
Az érdeklõdõk április 12-én, szerdán délelõtt a Kossuth téren felállított pavilonoknál találkozhattak a
Nyírtávhõ Kft. szakembereivel, akik a helyszínen vála-
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LAKOSSÁGCSERE

MICSODA KÁLVÁRIA: „MAGYAROK VOLTUNK,
MENNÜNK KELLETT”
„Még mindig vissza tudok emlékezni a kitelepítésre,
pedig akkor még csak 13 éves voltam. 1947 tavaszán
tudtuk meg, hogy mennünk kell. Nem sokkal késõbb kaptunk egy nagy fehér lapot, amin az állt, hogy magyar
állampolgárok vagyunk. Ez jelentette azt, hogy el kell
hagynunk Csehszlovákiát és Magyarországon fogunk új
életet kezdeni. Ellenállni nem lehetett. Jönnie kellett a
fél falunak.”
Napra pontosan holnap lesz 70 éve, hogy április 22-én
befutott az elsõ szerelvény a szlovákiai magyarokkal a
nyíregyházi vasútállomásra. A csehszlovák–magyar lakosságcserével családokat, rokonokat, ismerõsöket szakítottak el egymástól, akiknek egyik napról a másikra hátra
kellett hagyniuk lakásukat, vagyonukat, és egy másik országban kezdtek teljesen új életet. Hét évtized telt el azóta, de az emlékeket kitörölni soha nem lehet – vallják az
áttelepítettek...

TÍZEZREKET TELEPÍTETTEK ÁT
A csehszlovák–magyar lakosságcsere egyezmény
a második világháború utáni években született államközi szerzõdés, amelynek értelmében felvidéki magyarok tízezreit telepítették át Magyarországra, és
ezzel egy idõben magyarországi szlovákok települtek át Csehszlovákiába.
– A második világháború után a Benes-dekrétumokkal a felvidéki magyarokat megfosztották állampolgári jogaiktól és több mint negyvenezer embert hurcoltak csehországi kényszermunkára, amely a csehszlovák–magyar lakosságcsere egyezmény kikényszerítéséhez vezetett.
– Én még gyerek voltam, nem fogtam fel, mi történt, de
a szüleimnek és a testvéreimnek nehezebb volt felejteni.
A kitelepítéssel nagyon sok barátság szétszakadt. Még
minden eszemben van. Éjszakánként, amikor nem tudok
elaludni, mindig azt mondom magamnak: „Gyere Kati,
megyünk haza!” Ilyenkor mindig visszatérek gondolatban
Andódra. Az olyan jó. Gyakran eszemben van, amikor a
Kálvária körül játszottunk. A libákra kellett volna vigyáznunk, de mi hagytuk, hadd szaladgáljanak. Aztán mikor
kijátszottuk magunkat, együtt fürödtünk velük a cérgátban.
A kitelepítést követõen húsz évvel késõbb, 1967-ben mentem vissza elõször látogatóba Andódra, de csak pár napra. Azóta többször jártam Szlovákiában, igaz, a régi házunk már nincs meg. Szeretek visszaemlékezni a régi történetekre és mesélni az andódi gyerekkorunkról – emlékezett vissza az egyik áttelepített.

MÉG A GYEREKEKET IS ÜDÜLNI VITTÉK
Mi vezetett a lakosságcseréhez? Hogyan buzdították az
itteni szlovákokat az áttelepülésre és miért kellett a Csehszlovákiából kitelepítetteknek tömegszállásokon élniük?
Mindezekrõl az évforduló kapcsán a téma szakavatott
kutatójával, Bánszki Hajnalkával, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Levéltár igazgatóhelyettesével beszélgettem.
– 1946. február 27-én írták
alá a lakosságcsere egyezményt. Ennek értelmében az
év márciusában csehszlovákiai összeírók jelentek meg Magyarországon, akik az itteni
szlovákokat áttelepítésre buzdították. Propagandafilmjeiken gazdag legelõket és termõföldet, prosperáló ipart
mutattak be. Országos egyesületek, táncegyletek járták az
országot, és azonnali anyagi
segítséget kínáltak az áttelepülni vágyóknak. MindemelBánszki Hajnalka
lett a gyermekeket üdültetni,
a felnõtteket pedig csehszlovákiai körútra és próbamunkára vitték, bizonyítva, hogy milyen szép életkilátások
várnak rájuk, ha az áttelepülés mellett döntenek.
A magyarországi szlovákoknak még azt is megígérték,
hogy azokat a rokonaikat, akiket a Szovjetunióba hurcoltak kényszermunkára, újra viszontláthatják majd, ugyanis
el tudják érni a szovjet vezetésnél, hogy Csehszlovákiá-

ban újra egyesülhessen a család. Nyíregyházáról nagy
többségében a legszegényebbek döntöttek az átköltözés
mellett, akik Csehszlovákiában remélték életkörülményeik javulását. Ezzel szemben Csehszlovákiából föld- és háztulajdonnal bíró, korábban biztos megélhetéssel rendelkezõ magyarokat telepítettek a városba, akiket itt igen rossz
körülmények vártak.
–1948 tavaszán még sokan tömegszálláson laktak, mások pedig szinte lakhatatlan házakban éltek. Gyakran ajtó,
ablak is hiányzott róluk, tetõ nem volt, alapvetõ javításokat kellett végezni rajtuk. A Nyíregyházán várható rossz
lakáskörülményekrõl hamar tudomást szereztek az áttelepítésre várók, így sokszor tiltakoztak a számukra kijelölt
hely ellen. Volt egy olyan transzport, amelynek már elindítása után, a határon sikerült elérnie, hogy végül az ország egy más részébe irányítsák. Sokan kérték a letelepítés után is a házcserét. Folyamatosak voltak a kérelmek
azért is, mert elõfordult, hogy különbözõ idõben áttelepített családtagokat egymástól távol telepítették le. Az áttelepítési kormánybiztosság és a földhivatal nem bírt ezzel
a mennyiségû cserével, így egy idõ után szigorúbb feltételekhez kötötték a telephelycseréket. Nem tudjuk pontosan, hogy hány felvidéki magyart telepítettek át a lakosságcsere keretében Nyíregyházára. Az 1949-es népszám-

5752 PERCET VESZTEGELTEK
– Nyíregyházán az összeírások szerint kicsivel több
mint 6000 fõt bírtak rá az áttelepülésre. A csehszlovákok 4500 fõre számítottak és végül ennyi is költözött ki,
többnyire Lévára és környékére. Az elsõ szerelvény április
11-én indult meg... Mindezzel párhuzamosan pedig
Szlovákiából Nyíregyházára fõleg az érsekújvári és
galántai járásból telepítettek magyarokat, legtöbbeket
Andódról, Diószegrõl, Taksonyfalváról és Naszvadról.
Az elsõ szlovákiai magyarokat szállító transzport április 22-én érkezett meg. A lakosságcsere nehezen indult
meg, a hivatalok felkészületlenségét súlyosbította az áprilisi esõs idõ is. Ilyen körülmények között fordult elõ
az is, hogy egy felvidéki kitelepítetteket szállító szerelvény 5752 percet vesztegelt a debreceni pályaudvaron, mielõtt befutott a nyíregyházi állomásra.

lálás idején Nyíregyházán 1018, Szabolcs megyében pedig összesen 1595 olyan lakos élt, akik lakhelye 1938
márciusában Csehszlovákiában volt.
Az igazgatóhelyettes azt mondja, sajnos nagyon kevés
figyelmet kap a téma és viszonylag kevesen is mennek azt
kutatni a megyei levéltárba, pedig tudnak adatokkal szolgálni. Hogy egyszer kapnak-e kárpótlást a kitelepített „magyarok”, még sok kérdés övezi, addig maradnak az álmok
és az éjszakák, amikor, ha csak gondolatban is, de vissza
lehet térni a „kálvária köré”, az andódi cérgát mellé...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

JOG ÉS IGAZSÁG: TÍZEZREK KAPHATNAK KÁRPÓTLÁST?
Jogorvoslatot akar elérni a Kisebbségi Jogvédõ Intézet
a második világháború után a volt Csehszlovákiából kitelepített magyarok kárpótlására. Az elõzetes számítások
szerint mindez akár 200 ezer embert, illetve leszármazottaikat érintheti...

deríti, Magyarországon vagy más európai országokban
hány olyan felvidéki származású „Benes-károsult” él, akik
ezt igényelhetik.

A Benes-dekrétumok következtében, aki magyarnak
született, de Csehszlovákiában élt, megfosztották állampolgárságától, vagyonát elkobozták, és közülük kétszázezret erõszakkal kitelepítettek. Kilencvenezret Csehországba az elûzött szudétanémetek helyére, száztízezret pedig
a mai Magyarországra. Az õ kárpótlásukat szeretné most
elérni a Kisebbségi Jogvédõ Intézet, aki vállalta, hogy fel-

A Kisebbségi Jogvédõ Intézet várja az elsõsorban
közvetlenül érintettek jelentkezését. Nekik ki kell
tölteniük egy személyi adataiknak is helyet adó nyilatkozatot (ez letölthetõ a www.kji.hu oldalról),
amelybõl kiderül, hogy velük szemben hol, mikor történt ilyen jogsérelem. A károsultak utódai is jelentkezhetnek a csatolt nyilatkozat kitöltésével, amelyet
a Kisebbségi Jogvédõ Intézet alábbi címére kell eljuttatniuk: Kisebbségi Jogvédõ Intézet, 1051 Budapest,
Vármegye utca 7., e-mail-cím: jogvedo.intezet@kji.hu,
telefonszám: +36-1/798-6530.

VÁRJÁK A JELENTKEZÕKET

KIZÁRTÁK A KÁROSULTAKAT
2003-ban Szlovákia egy olyan kárpótlási törvényt
hozott, melybõl kizárták a Benes-károsultakat. A mezõgazdasági földterületekre vonatkozó jogszabály csak
azokra volt érvényes, akiket 1948. február 25. után fosztottak meg tulajdonuktól (az áttelepítés ez elõtt lezajlott, tehát a Benes-kárvallottak ebbõl kiestek), és 2003–
2004 idõszakában szlovák állampolgársággal, valamint
szlovákiai állandó lakhellyel rendelkeztek. A törvény
2004. december 31-éig volt hatályos. Szlovákia 2004.
május elsejével azonban az Európai Unió teljes jogú
tagjává vált, ezt követõen pedig az uniós jog északi
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szomszédunkra is kiterjedt. Ebbõl következõen nyolc
hónapig minden európai uniós állampolgár kárpótlási
igényét be kellett volna fogadni a szlovák hatóságoknak. Ez nem történt meg. Brüsszel végül elismerte, jogsértés történt, azonban elutasították a jogorvoslat elindítását, mondván, nagyon kevés érintett van. Ez nem
igaz, hiszen tízezrekre tehetõ a még ma is elérhetõ túlélõk és egyenesági leszármazottaik száma. Hogy ezt bebizonyítsuk, az õ felkutatásukra lépett akcióba a Kisebbségi Jogvédõ Intézet idén januárban – tájékoztatta szerkesztõségünket Csóti György, az intézet igazgatója.

MÁR EZER FELETTI A LISTA
– Voltunk Brüsszelben az Európai Bizottságnál, idén
március 21-én elsõ körben 1144 érintett személy adatait
adtuk át és azóta is több száz jelentkezés futott be hozzánk. Nem lehet tudni elõre, meddig tart majd ez a folyamat, talán évekig is, de az igazság és a jog mellettünk áll
– magyarázta az igazgató.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2017. ÁPRILIS 21.

HIRDETÉS

NEKROLÓG

IN MEMORIAM
DR. NAGY SÁNDOR
Néhány hete még a humorral telített beszélgetésünket úgy fejeztük be,
hogy gyõzni fog a hoszszan tartó betegsége felett. Így váratlanul, elfogadhatatlanul csapott le
rám a hír! Dr. Nagy Sándor nyugalmazott fõiskolai tanár elhalálozott.
Most az egyszer õ maradt alul. Több
mint 40 évig dolgozott városunk felsõoktatási intézményében. Alapító tagként
1963. február 1-jével nyert kinevezést
fõiskolai tanársegédi besorolásban, a
Tanárképzõ Fõiskola Állattan Tanszékére. Ismeretségünk itt kezdõdött tanítványként, majd pár év elteltével kollégaként folytatódott. Egyszer sem zördültünk össze az együtt töltött fél évszázad
alatt, még a munka hevében sem, pedig
keményen ki tudott tartani elképzelései,
tervei mellett. A végsõkig küzdött céljai
elérése érdekében, bár a kudarcot nehezen viselte el. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen biológiából szerzett tudása jó alapot szolgáltatott ahhoz, hogy
ismereteit fejlesztve, maradandót alkothasson. Közéleti tevékenysége, tudományos elõadásai, publikációi és ismeretterjesztõ munkássága révén vált országosan is ismert szakemberré. Kezdõ tanárként az állatrendszertan állt érdeklõdése középpontjában. E területen szerezte tudományos fokozatát is. Számos dolgozata mellett több megyénket érintõ
könyv társszerzõje révén a környezet- és
természetvédelem harcos úttörõjévé
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vált. Nem kevés akadályba ütközve munkatársaival sikerült elérnie a
Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet megalapítását.
Bár ezt tekintette legnagyobb sikerének, mégis
meg kell említenem a megyénket érintõ másik sikeres tudományos eredményét is. Az ország almatermesztõ megyéje arra ihlette, hogy megírja „A Felsõ-Tisza-vidéki
ártéri gyümölcsösök lepkekártevõ közösségeinek vizsgálata” címû egyetemi doktori értekezését. Kandidátusi disszertációjában a Szatmár-Beregi Síkság erdõinek lombfogyasztó lepke kártevõi vizsgálati eredményeit mutatta be. Dr. Nagy
Sándor élete során sokat tett azért, hogy
megismerjék és elismerjék a Nyíregyházi
Fõiskolát. Nevéhez fûzõdik többek között az is, hogy a fõiskola története kellõen dokumentálva legyen, számtalan
fényképet készített az intézmény életérõl. Biológusként nemcsak szerette a növényeket, hanem gyakorló növénytermesztõ, nemesítõ is volt, a dísznövényekkel elõtérben. Elévülhetetlenül a
nevéhez kapcsolódik a botanikus kert
állományának a bõvítése is. Nehéz búcsút venni egy olyan embertõl, akinek
az élete összefonódott egy intézmény
mindennapi életével elért céljaival. Kedves Sándor! A tanítványaid, munkatársaid és a Nyíregyházi Egyetem nevében
búcsúzom. Nem felejtünk el, emlékezetünkben örökké élni fogsz.
Tanítványod, munkatársad:
dr. Nyilas Károly
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SZÍNHÁZ

OSZVALD MARIKA A SZABADTÉRI NYÁRON
Hat elõadás várja a színházkedvelõ közönséget idén
nyáron a Szabadtéri Színpadon. Neves színészek és rendezõk ígérnek kellemes nyár esti kikapcsolódást a Szabadtéri Nyár 2017-es programsorozat elõadásain.
2017 elején még úgy tûnt, ebben az évben csupán a
színházi évad végéig nézhet darabokat Nyíregyházán a
teátrumkedvelõ közönség, hiszen júniusban megkezdõdik a Szabadtéri Színpad felújítása. Februárban azonban
kiderült, a munkálatokhoz késõbb, augusztus végén, szeptember elején kezdenek hozzá, így nem maradnak szórakozás nélkül a nyíregyháziak. Az elmúlt négy esztendõben a Móricz Zsigmond Színház kapta meg a lehetõséget
arra, hogy változatosabbnál változatosabb elõadásokat hívjon meg a Szabadtéri Nyár programsorozatra.

AUGUSZTUS 4-IG TART
Idén hat elõadás várja a közönséget. Június 23-án Koltai
Róbert fõszereplésével az Én és a kisöcsém címû zenés bohózatot nézhetik meg az érdeklõdõk. A Körúti Színház elõadásának esõnapja június 25-én lesz. A programsorozat
július 7-én folytatódik, amikor a középkori Rómába kalauzolja a publikumot a budaörsi Latinovits Színház Társulata.
A Legyetek jók, ha tudtok címû elõadást családoknak ajánlják a szervezõk. Július 14-én és 15-én az Õrült nõk ketrece
vár a közönségre. A darabot Alföldi Róbert rendezte, a fõszereplõ pedig Stohl András. A történet ismerõs lehet a nyíregyháziaknak, hiszen a 2003/2004-es évadban Tasnádi
Csaba elképzelésében tûzte mûsorára a Móricz Zsigmond
Színház, fõszereplõje pedig Horváth László Attila volt. Ha
az elõadások napján rossz idõ lenne, akkor július 16-án
pótolják a produkciót. Július 21-én a Budapesti Operettszínház mûvészei látogatnak el Nyíregyházára. A régi nyár
címû elõadással szórakoztatja a közönséget Oszvald Marika és Szendy Szilvi. A darabot Szabó P. Szilveszter rendezte. A Szabadtéri Nyár következõ elõadása július 28-án lesz.
A folyón túl Itália címû darabot nézhetik meg az Orlai Produkciós Iroda elõadásában. A programsorozat utolsó darabjára augusztus 4-én kerül sor. Tasnádi Csaba rendezésében, Gáspár Sándor fõszereplésével a Balfácánt vacsorára
címû bohózatot tekinthetik meg azok, akik könnyed, nyár
esti kikapcsolódásra vágynak.
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PREMIEREK A SZÍNHÁZBAN
HELLO, DOLLY!

Tavaly az Anconai szerelmesek 2 címû elõadás is
szerepelt a Szabadtéri Nyár programjai között

NÍVÓS ELÕADÁSOK
Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ
igazgatója elmondta, a színháznak vannak fizikai korlátai,
ugyanis nem minden elõadást tudnak az évad folyamán
meghívni, ezért a Szabadtéri Színpadon kínálnak lehetõséget a nívós, színvonalas produkcióknak.

JÖVÕ HÉTTÕL JEGYVÁSÁRLÁS

A televízió képernyõjérõl jól ismert, örökké vidám
Szente Vajk állította színpadra a Hello, Dolly címû
klasszikus darabot a Móricz Zsigmond Színházban,
mely hamar magával ragadta a nyíregyházi publikumot is. A fõbb szerepeket Horváth Margit, Puskás Tivadar és Horváth Sebestyén Sándor alakítják.

SÁRKÁNYÖLÕ KRISZTIÁN

A Szabadtéri Nyár elõadásaira április utolsó hetétõl lehet megvásárolni a belépõket a színház Jegyirodájában.
Az augusztusi elõadásokat követõen búcsút inthet a
közönség a Szabadtéri Színpadnak, hiszen az õsz elején
megkezdõdnek a Benczúr téri építmény felújítási munkálatai, így a következõ évad végén, 2018 nyarán már egy
teljesen modern helyszín fogadja a kikapcsolódni vágyókat. A kültéri rendezvényekig sem maradnak színházi élmény nélkül a nyíregyháziak, hiszen a 2016/17-es színházi évadból még egy bõ hónap van hátra. Májusban így
bérletszünetben olyan sikerdarabokat láthat a közönség,
mint a Hello, Dolly vagy a Függönyt fel!, de mûsorára
tûzte a színház Pregitzer Fruzsina önálló estjét is. Május
23-án pedig a Nemzeti Színház társulata köszönti a Vitéz
lélek címû elõadással az idén 35 éves Móricz Zsigmond
Színházat és társulatát.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

A Sárkányölõ Krisztián címû mesejáték bemutatóját is megtartották a Móricz Zsigmond Színház MÛvész
Stúdiójában. Az évad utolsó interaktív gyermekelõadásán a félig báb szereplõknek a közönség segíthet kiszabadítani az elrabolt királylányt, tehát a hõs a nézõtérrõl kerül ki.
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SZÉPKORÚAK

ISKOLAPADBA ÜLHETNEK
Az Idõsügyi
Tanács legutóbbi ülésén
elhangzott: a
Szépkorúak
Akadémiája
mellett valódi
egyetemi padsorokba is beülhetnek a
nyugdíjasok. Emellett egy készülõ könyvrõl, a reformáció 500. évfordulójáról és
a fogadóórákról is szó esett.

stilisztikai javítása és sajtó alá rendezése
zajlik. Az alpolgármester szerint a kötet
elõreláthatólag májusban fog elkészülni.

TÖBBEKNEK SEGÍTETTEK

A téli szociális ellátásról Tóthné Csatlós Ildikó, a Szociális és Köznevelési Osztály csoportvezetõje tájékoztatta a tanács
tagjait: a téli tüzelõvel való ellátásról, a
külön odafigyelésrõl, pénzbeli támogatásról. Elmondta, hogy az idei tél folyamán
1426 családot részesítettek támogatásban.
Mivel igen kemény és hosszú telünk volt,
így azok is segítségért fordultak az önkorMár régebben felvetõdött a kérdés, hogy mányzathoz, akik más alkalmakkor eseta szépkorúak milyen feltételekkel látogat- leg nem, mert eddig kitartott a tüzelõjük.
hatnák a városban található felsõoktatási
intézmények elõadásait. A Nyíregyházi
FOGADÓÓRÁK
Egyetem részérõl Halkóné dr. Rudolf Éva
Még februárban döntött az Idõsügyi Ta(aki egyben önkormányzati képviselõ is) elnács arról, hogy a szépkorúak számára fomondta, hosszabb távon szeretnék lehetõ- gadóórákat tartanak hétfõnként a Móricz
vé tenni, hogy minél több tanórába bekap- Zsigmond könyvtár egy erre kialakított hecsolódhassanak vendégként a nyugdíjas lyiségében. Fintor Károlyné, az Idõsügyi
érdeklõdõk, de rövid távon is megoldással Tanács titkára az eddigi tapasztalatokat
tudnak szolgálni. Így már most felkínálnak összegezve kiemelte, hogy sokan még minkörnyezettan tantárgy keretében elõadáso- dig egyéni problémákkal fordulnak hozzákat, amit kifejezetten a környezettudatos juk, ám õk az idõs emberek össztársanevelés és a környezetvédelem tematiká- dalmát érintõ kérdésekre várják a javaslajában fog tartani dr. Kiss Ferenc. Az elõ- tokat, ötleteket.
adást május 20-áig lehet majd ebben a tanAz Idõsügyi Tanács olyan további, szépévben látogatni szerdánként délután elõ- korúakat érintõ témákkal is foglalkozott,
zetes egyeztetés alapján, szeptembertõl mint a MÁV kedvezmények, az akadálypedig várhatóan az Egészségügyi Kar elõ- mentesítés, de a reformáció 500 éves jubileumának tervezett programjairól is beszáadásaival is bõvül a kör.
A tavalyi „Élettörténetek Nyíregyhá- molót hallgattak meg. (Ezek részletei elolzán” címû pályázat anyagait összegyûjtõ vashatók a nyiregyhaza.hu „Idõskorúakkiadvány megjelenésérõl is szó esett. Dr. nak” rovatában.)
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
Ulrich Attila elmondta, jelenleg a mûvek

AKADÉMIÁN TANÍTJÁK:
AHOGY ÉRZÜNK, ÚGY MOZGUNK
Testtartásunk befolyásolja légzésünket, keringésünket, de összefüggésben van gondolatainkkal és érzésvilágunkkal is. A MediBall
során a saját fizikális, mentális és érzelmi
intelligenciánkat ismerhetjük és tapasztalhatjuk meg, amikor pedig ezek szinkronba kerülnek, jól mûködünk. Mindez persze, életminõségünk szempontjából is meghatározó... Hangzott el a Szépkorúak Akadémiájának elsõ óráján, amelynek harmadik évfolyama a múlt héten startolt el a Váci Mihály
Kulturális Központban.
Szilágyi István, MediBall szakmai igazgató „Változtasd meg a mozgásod és meg-

– Gondolataink és érzéseink változásai
minden élettani funkciót befolyásolnak.
Ami bennünk van, azt tükrözzük ki és ez
megnyilvánul mozgásunkban is. Amikor a
testtartásunk hanyag, az az egészségünkre
is hatást gyakorol hosszú távon és befolyásolja hangulatunkat is. Ha jó a kedvünk,
kihúzzuk magunkat. Ha lógatja az ember
az orrát, görnyedtek vagyunk. Éppen ezért
fontos, hogy figyeljünk ezekre az összefüggésekre, hiszen ezzel javulhat életminõségünk is.
Az elõadó hangsúlyozta, minden életjelenség – így amikor például mosolygunk vagy
tisztálkodunk – mozgásban nyilvánul meg.
(Fotó: MediBall/Mozdulj Nyíregyháza!)

változik az életed” címmel beszélt a sport
és a hosszú élet elválaszthatatlanságáról...
Mint az elõadáson elhangzott, a helytelen
testtartás az élet számtalan területén jelent
nehézséget és megoldandó feladatot számunkra. Azonban fontos, hogy ennek kapcsán ne csak fizikális összefüggéseket keressünk, hanem lássuk a gondolkodásmódunk és érzésvilágunk alakulásának szerepét.

– Egy pici gyermek, amikor járni tanul
és látjuk mozdulatait, az mindenkinek
öröm. Annak, aki figyeli és magának a kicsinek is. Ezt az örömteliséget kell visszacsempésznünk az életünkbe, még idõs korban is. Nehéz próbatétel lesz, hiszen gyerekként, mikor járni tanultunk, sokszor leestünk és fájt, de sok minden függ a hozzáállásunktól. Nem szabad elfelejteni: a mozgás maga az élet. (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
április 25. napján (kedd) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540;
42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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SIKERES FELKÉSZÜLÉS

DIÁKOLIMPIAI BAJNOK

A felkészülés utolsó periódusához érkezett az ifjúsági kézilabda-válogatott,
mely az elmúlt héten Kielcében vett részt
egy rangos eseményen. Többek között
Norvégiával is megmérkõzött a csapat,
ami azért fontos, mert a közelgõ Ifjúsági
Olimpián Dánia, Svédország és Izland is
részt vesz, akik hasonló stílusban játszanak. A mieink két gyõzelemmel és egy
döntetlennel a második helyen végeztek
a felkészülési tornán. A válogatott egyik
edzõje a nyíregyházi Bartha Dénes. A
szakember bízik abban, hogy eredményesek lesznek majd a nyári tornán.

Nyíregyházi versenyzõ nyerte a Gödöllõn rendezett mezei futó diákolimpiai döntõt a II. korcsoportban. Barna
Bianka Dorottya elsõként ért célba az
1500 méteres táv után, és a dobogó
legfelsõ fokára állhatott. A 11 éves lány
a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákja, és nem ez volt az elsõ futóverseny, melyen az élen végzett. Néhány éve Debrecenben elsõ lett, de a
Sportcentrum színeiben úszásban is
remekelt, több versenyen az elsõ háromban zárt.

MÁSODIK HELY A SELEJTEZÕN

A magyar U16-os válogatott még kijuthat az Eb-re
A hétvégén fejezõdött be Szerbiában az
U16-os lány röplabda Eb-selejtezõ.
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ÉRMEK DUNAÚJVÁROSBÓL

NYUSZIFUTÁS

Dunaújvárosban rendezték a 38.
Arany Üst Nemzetközi Korosztályos
Úszóversenyt, az ország egyik legnagyobb utánpótlás seregszemléjét. 58
egyesület, 443 versenyzõje állt rajtkõre négy napon át a Fabó Éva Sportuszodában. A Nyíregyházi Sportcentrum 14
úszóval képviseltette magát, a csapatversengés sorában az elõkelõ hetedik
helyet sikerült megszerezniük. Váltóink
és hat versenyzõnk jutott el egészen a
döntõig, továbbá számos egyéni csúcs
mellett, hat érmet hozhattak haza a
nyíregyházi úszók.

26. alkalommal rendezték meg a Szabolcs Takarék Nyuszifutást. A hagyományos rendezvényen a sport mellett az
Eszterlánc Északi Óvoda csoportjának
nyuszitánc-bemutatójával, ugrálóvárral
és sok-sok tombolanyereménnyel várták a résztvevõket. A Nyuszifutás mindig az egyik legnépszerûbb szabadidõsport-esemény, ezúttal is több mint ezren vettek részt. Senki sem távozott üres
kézzel, valamennyi induló ajándékot
kapott. A futás mellett tojásdobáló verseny, nyuszisimogató és finom péksütemények is várták a családokat.

SPORTPROGRAM
Április 22., szombat 17.30 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Jászberény
nõi röplabdamérkõzés
Április 23., vasárnap 18.00 Continental
Aréna, Nyíregyházi KC–Kecskemét kézilabda-mérkõzés

IGAZI PÉLDAKÉP VOLT

Az egykori nyíregyházi aranycsapat, mely feljutott az NB I-be
AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 23., vasárnap 18.00 Fatum Nyíregyháza–Jászberény nõi röplabdamérkõzés közvetítése
Április 24., hétfõ 20.30 Nyíregyházi
KC–Kecskemét kézilabda-mérkõzés
közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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A lányok egy hajszállal lemaradva a második helyen végeztek, így továbbra is versenyben vannak. Szabó Lili, a Nyíregyházi
Sportcentrum röplabdázója is a válogatottat erõsíti.
– Az, hogy kijutunk-e az Eb-re még kérdéses, de él a remény. A görögországi selejtezõtornát a héten rendezik, így biztosat
csak azután lehet mondani, de bízunk abban, hogy kedvezõen alakulnak az eredmények – mondta Szabó Lili.

A spanyolországi selejtezõtorna második
helyezett gárdájánál, a lengyeleknél már
jobbak a magyarok, igaz, a dánok vagy
belgák mindenképp elõttünk végeznek a
második helyezettek rangsorában, de továbbjutó helyen vagyunk. Ez pedig bizakodásra ad okot. Lehet, hogy csak péntekig kell várnunk, de nem kizárt, hogy vasárnap este tudjuk meg a hivatalos végeredményt.
A csoport végeredménye: 1. Fehéroroszország 8 pont (9:4), 2. Magyarország
6 (7:4), 3. Szerbia 4 (6:7), 4. Montenegro
0 (2:9).

Moldván Miklós álmodni sem mert arról, hogy Czeczeli Károly csapattársa lesz.
Czeczeli Károlyra múlt szombaton emlékeztek a Városi Stadionban a szurkolók
és a Nyíregyháza Spartacus vezetõi. A korábbi labdarúgó igazi példakép volt.
– Még katonaként szolgáltam Szolnokon,
amikor elõször láttam õt játszani. Nagyon
jó futballista volt. Akkor nem is mertem arról álmodni, hogy egyszer majd egy csapatban játszunk. Aztán a sors megadta ezt a
lehetõséget, és bár igazi sztárként érkezett
Nyíregyházára, egyáltalán nem úgy viselkedett. Csendes, segítõkész embernek ismertem meg, soha senkivel nem volt vitája, konfliktusa. Szerényen végezte a munkáját, és
ha egy új játékos, egy fiatal labdarúgó érkezett a Szparihoz, szeretettel fogadta õket.
Amiben tudott, mindenben segített – mesélte Moldván Miklós, egykori csapattárs.
Mindketten válogatottak voltak, és a ’80as évek legendás csapatában mindenki tudta, mi a feladata.

– Karcsi zseniálisan bánt a labdával, nagyon tehetséges volt. Eredetileg balhátvédként szerepelt, amikor Nyíregyházára került, Temesvári Miklós játszatta elõrébb.
Pontosan lõtt és passzolt, nekem sokkal
többet kellett futnom ahhoz, hogy ugyanolyan eredményes legyek. De ez a csapat
épp ettõl volt jó. Voltak, akik a zongorát
cipelték hátul zokszó nélkül, voltak, akiknek meg elég volt egy villanás elöl, hogy
eldöntsenek egy meccset. Karcsi legendás
volt a szabadrúgásairól, gyakran edzések
után is kint maradt a pályán, hogy gyakorolja azt. Fél éve, amikor találkoztunk, akkor már tudtam, hogy beteg, de még nemrég is azt mondta, jobban van. Bíztam abban, hogy meggyógyul. Sajnos egyre inkább
fogyunk, elvesztettük már abból a csapatból Bor Antalt, Ambrusz Árpádot és Buús
Györgyöt is, Szálkai Pál is már csak az égi
pályák mellett kiálthatja, hogy rohamra –
mondta szomorúan Moldván Miklós.
Czeczeli Károlyt április 21-én 11 órától
kísérik utolsó útjára.
2017. ÁPRILIS 21.

PROGRAMOK

PROGRAMOK
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-, vércukorszint-mérés.
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.
KÖLTÕI EST TÓTH KRISZTINÁVAL. A Móricz Zsigmond
könyvtár Költõk egymás közt sorozatának vendége április 25én 16.30-tól Tóth Krisztina költõ, író, mûfordító.

HELLÓ MÚZEUM!
A Jósa András Múzeum elõször csatlakozik a Helló
Nyíregyháza! programhoz azzal a céllal, hogy megismertesse a közönséggel az intézmény ajánlatait, programjait, s még több látogatót csalogassanak a múzeumba. A Móricz Zsigmond könyvtár elõtt felállított sátorban bemutatják kiadványaikat, illetve itt dedikálja
saját könyveit dr. Takács Péter egyetemi tanár, az MTA
doktora. A játékos kedvû érdeklõdõk próbára tehetik
tudásukat egy múzeumi kvíz kitöltésével, s a szerencsések értékes nyereményekhez juthatnak.
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: április
24-én 16.00: Balogh Attila fotókiállításának megnyitója (a tárlat megtekinthetõ: május 25-éig). 25-én 10.00: Ringató – vedd
ölbe, ringasd, énekelj! 16.30: Költõk egymás közt – költõi
est. Vendégek: Tóth Krisztina és Kürti László. 26-án 17.00: A
Deák Ferenc Akadémia elõadása. 27-én 16.00: A felvidéki
magyarság kitelepítése. 28-án 10.00: Kerekítõ.
BESZÉLGETÉSEK A 20. SZÁZADRÓL. A Magyar Nemzeti
Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára várja az
érdeklõdõket a Beszélgetések a 20. századról sorozat keretében április 24-én 11.00 órakor kezdõdõ rendezvényre, amelyen dr. Lénárt Bélával életérõl, családjáról, a sorsfordító történelmi eseményekrõl Galambos Sándor fõlevéltáros beszélget. Helyszín: a levéltár kutatóterme (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.).

TÜNDÉRBÁL A KÖNYVTÁRBAN
Április 24-én, hétfõn indul a 44. Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Gyermekkönyvhónap.
Lesz játékos könyvtárhasználati vetélkedõ, irodalmi séta, hangosolvasási verseny, vers- és prózamondó vetélkedõ, és persze író-olvasó találkozó. Szabó
Magda születésének 100. évfordulója elõtt tiszteleg
az egyik rendezvény, aztán találkoznak majd a nyíregyházi Cimborák. A gyerekek megemlékeznek a Föld
napjáról, a Madarak és Fák napjáról, könyvkiállítás,
illetve vetélkedõ keretében, sõt aktuális lesz a Vakvezetõ Kutyák Világnapját övezõ figyelem is. Bemutatkozik a kamaszok körében kedvelt fantasy szerzõ, Az
Olimposz legyõzése címû regénysorozat írója, Bessenyei Gábor. Itt lesz a Pusztadoktor Magazin szerkesztõsége, és a világûrbe kalauzolja olvasóit Nemere István. Szerepel a kreatív foglalkozások között origami
délután és anyák napi szöszmötölõ. A rendezvények
közel fele fiókkönyvtárakban, illetve a megyei és városi könyvtár intézményeiben zajlik, Pusztadoboson,
Tiszavasváriban és Újfehértón.
A rendezvénysorozat megnyitóján, április 24-én,
hétfõn 10 órakor dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere és a Móricz Zsigmond könyvtár igazgatója, Tomasovszki Anita köszönti majd a vendégeket, és
kihirdetik a „Piszén, pisze kölyökmackó” címû megyei rajzpályázat gyõzteseit. A díjátadó ünnepséget a
Tüneth együttes muzsikája színesíti.
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 24-én 16.30: Keleti népek betelepedése a középkorban. Elõadó: B. Szabó János, hadtörténész, Budapesti Történeti Múzeum. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár.

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.
„ÁRPÁDHÁZI SZENTEK”. A Jósavárosi Irodalmi Kör legközelebb április 26-án 10.00 órai kezdettel tartja soron következõ összejövetelét a Nyírség Könyvtár Alapítványnál (Ungvár stny. 5.). A kör programja szerint dr. Csermely Tibor ny.
fõiskolai tanár „Árpádházi szentek” címmel tart vetítéssel
egybekötött elõadást.
BOXING DAY. A Bethlen Gábor iskola és a Dávid Sport
Club vendégeként a Bethlen Gábor iskolába (Gomba u. 7.)
látogat Erdei Zsolt világbajnok, olimpiai bronzérmes ökölvívó április 27-én 13.00 órától.

„VALAMI AMERIKA”
P. Balogh Attila poszterkiállítása a Móricz Zsigmond
könyvtár kamaratermében nyílik április 24-én 16 órakor. Aki nem járt még amerikai nagyvárosban, annak
olyan az, mint a mesében mondjuk a Sárkányok földje. Riasztó, de kívánatos. Különben hétköznapi a történet, hiszen Balogh Attila az elmúlt év õszén egy
hónapra kapott baráti meghívást az USA-ba. Civilben,
ugyanakkor fotográfusként járta be New Yorkot és
Washingtont, meg a környéket. 50x70x100 centiméteres méretben, 30 poszteren mutatja be a lenyûgözõ
látványt azoknak, akiknek nem volt még szerencséjük eljutni tengerentúlra, vagy éppen segít felidézni
korábbi élményeket.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: április 25-én 10.00:
A bûnmegelõzés napjainkban. Elõadó: Gurbán Csaba. 26-án
10.00: Babaangol. 27-én 14.00–16.00: Méhecske készítése.
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Nyírszõlõsi: április 25én 14.00: Tavaszi manuális foglalkozás. Orosi: április 27-én
15.00: Nevezetes kutyák. Beszélgetés a Vakvezetõ Kutyák Világnapja alkalmából.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

ÚJRA LESZ ZOO SULI

Április 22., szombat 19.00 Castel Felice, Kiss Manyi
bérlet, Nagyszínpad
Április 24., hétfõ 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Csiribiri
bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Csõrike bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Zrínyi „B” bérlet, Krúdy Kamara
Április 25., kedd 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Gumimacik bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Manócska bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Zrínyi „C” bérlet, Krúdy Kamara
Április 26., szerda 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Katica
bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Mekk Elek bérlet,
Nagyszínpad
19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Zrínyi „D” bérlet, Krúdy Kamara
Április 27., csütörtök 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Kis
Mukk bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 SingSingSing, Bérletszünet, Nagyszínpad
Április 28., péntek 10.00 Sárkányölõ Krisztián,
Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Hello, Dolly!, Bérletszünet, Nagyszínpad

Idén is, mint minden évben, megrendezik a Nyíregyházi Állatpark nyári táborát, a Zoo sulit, ahol a
gyermekek megismerkedhetnek a Nyíregyházi Állatpark lakóival és kulisszatitkaival. A suli falai között, s
persze kint, a természetben a nyári vakáció alatt a táborlakók bepillanthatnak a Nyíregyházi Állatpark mindennapi életébe, megismerkedhetnek az állatokkal,
és számos olyan érdekességet is megtudhatnak róluk,
ami az egyszerû látogató elõtt titok marad.
Turnusok 2017-ben: június 19–23.; június 26–június
30.; július 3–7.; július 10–14. Jelentkezni május 2-ától
8.00–16.00 között a 42/479-702-es telefonszámon
lehet. Az iskoláskorú gyermekeket korlátozott számban, a jelentkezés sorrendjében tudják fogadni!
Bõvebb információ: http://www.sostozoo.hu/taboraink.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„LÉLEK S SZABAD NÉP TESZ CSUDA DOLGOKAT”
– KODÁLY-HANGVERSENY 1937-BEN
A 2017-es esztendõ Kodály emlékév, hiszen idén ünnepeljük a háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerzõ születésének 135. évfordulóját és emlékezünk meg halálának
50. évfordulójáról. A sorozat egy korábbi számában már felidéztük az
1926-ban Nyíregyházán tartott elõadását, most egy 80 évvel ezelõtti
hangversenyre emlékezünk.
A Városi Színházban tartott zenei
matinénak részesei voltak a Tisztviselõ Dalárda, az Állami Tanítóképzõ, a Református Tanítóképzõ, az
Evangélikus Leánygimnázium, az
Evangélikus Fiúgimnázium, a Kálvineum polgári leányiskolájának, a
községi polgári fiúiskolának, a görögkatolikus elemi és az állami gyakorló népiskolának énekkarai. Karmesterként pedig
Krecsák László, Vikár Sándor, Bánhidi Ödön, Kovács
Árpád, Lamping Fülöp, Szilvásy József és Lakatos Emil
mûködött közre. Kodály Zoltánt dr. Bessenyey Lajos kir.
fõigazgató köszöntötte és méltatta munkásságát, majd
Kodály „Mit tehet a magyar város a zenekultúráért?”
címmel elõadást tartott, míg a nagyszabású hangverseny
400 dalosa pedig Kodály-kóruskompozíciókat adott elõ.
Utolsóként csendült fel Vikár Sándor vezényletével a
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Magyarokhoz kánon („Forr a világ”)
az egyesített énekkarok elõadásában
oly módon, hogy az énekkarok egy
része a színpadon, másik és harmadik része pedig a jobb- és a baloldali karzaton helyezkedett el.
A hangverseny megerõsítette azt
a gondolatot, amely a Nyírvidék hasábjain jelent meg: „Amely nemzetnek Kodályhoz hasonló nagyjai vannak, azt a nemzetet megölni nem
lehet, az élni fog régi kultúrájában
és régi széles hazájában örökké!” A
hangversenyrõl „Magyar város, melyet iskolás gyermekek tanítanak muzsikára” címmel Tóth Aladár, a Pesti
Napló zenekritikusa, az Operaház
késõbbi igazgatója írt dicsérõ szavakat. Kodály pedig elismerése jeléül
a hangversenyen vezénylõ valamennyi tanárnak megküldte a Pünkösdölõ címû szerzeményének egy-egy dedikált példányát.
Az esemény 100. évfordulója alkalmából, 1982-ben
emléktáblát helyeztek el a Móricz Zsigmond Színház
épületén (képünkön).

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
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