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LENGYEL KAPCSOLATOK
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MÁJUSFAÁLLÍTÁS
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BALLAGÁS

HELLÓ NYÍREGYHÁZA!
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EGÉSZSÉGÜGY

ENDOSZKÓP.
Az országban egyedülálló diagnosztikai
készülékkel gyarapodott a Jósa András
Oktatókórház a Bige
Holding Kft. jóvoltából.

12

KULTÚRA

SÁRKÁNYÖLÕ...
Hogyan lehet Dézsi
Darinkának, valamint
Illyés Ákosnak összesen két lába? A
bábjáték során ez is
kiderül...

PEZSGETT A VÁROS PÉNTEKEN
Remek volt a hangulat a városban, a hatodik alkalommal megrendezett Helló
Nyíregyházán! A megyeszékhelyen már hagyomány, hogy április egy kitûzött napján felpezsdül a város és színes programok várják a kikapcsolódni vágyókat. Idén tíz
helyszínen, több színpadon, különbözõ elnevezésû utcákban és sátrakban fogadták
az érdeklõdõket. Az idei évben az ifjúság állt a rendezvény középpontjában. A
szervezõk számos programmal és koncerttel kedveskedtek a fiatal korosztálynak.
Az est zárásaként fellépett a Kelemen Kabátban is.
Részletek a 8-9 oldalon.
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Negyedszer találkozott egymással lapzártánk idején a Fatum
Nyíregyháza és a Jászberény a nõi röplabda bajnokság bronzcsatája során. A mérkõzés elõtt 2-1 volt az állás a mieink
javára, Jászberényben szerzett gyõzelmükkel azonban nõi
röplabdásaink a harmadik helyen végeztek a bajnokságban,
részletek a jövõ heti számunkban.

ISMÉT LESZ UKRÁN TANSZÉK AZ EGYETEMEN!
Rövidesen újra lehet ukránul tanulni a Nyíregyházi
Egyetemen. Egy államközi szerzõdésnek köszönhetõen
ugyanis újraindul az Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék a felsõoktatási intézményben. Mindezt ünnepélyes
keretek között jelentették be kedden.
Nyíregyházán 1992-tõl 2011-ig már mûködött korábban önálló ukrán tanszék. Ezt még a legendás hírû Udvari
István alapította. A professzor emlékét mostantól egy tábla is õrzi az egyetem falán, melyet özvegye és Kiss Ferenc
leplezett le. Az általános rektorhelyettes ünnepi köszöntõt is mondott, melyben méltatta Udvari István munkásságát és üdvözölte a tanszék újraindítását.
– Különleges és Magyarországon egyedülálló volt az
ukrán és ruszin filológia tanszék, amikor 25 évvel ezelõtt
megalapították. Úgy tûnt, a felsõoktatás változásainak viharjai elfújják, de szerencsére a kormányközi megállapodásnak köszönhetõen most újraindíthatjuk.
Udvari Istvánnak az ukrán–magyar kapcsolatokban szerzett elévülhetetlen érdemeirõl Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati
koordinációjáért felelõs kormánybiztosa is megemlékezett.

Grezsa István kiemelte, az egykori professzornak köszönhetjük az elsõ ukrán–magyar szótárt is. Hozzáfûzte, az
ukrán tanszék újraindítása a kárpátaljai magyarság szempontjából is rendkívüli jelentõséggel bír. – Magyarország
újabb gesztust gyakorol Ukrajna felé, hiszen ha mi elvárjuk a szomszédunktól a magyar kisebbségi jogok garantálását, akkor számunkra is természetes, hogy azok a diákok, akik az ukrán nyelvvel és kultúrával kívánnak foglalkozni, lehetõséghez jussanak itt, a határ menti megyében,
a nívós Nyíregyházi Egyetemen.
Az önkormányzat részérõl dr. Ulrich Attila vett részt az
ünnepségen. Az alpolgármester úgy fogalmazott, a város
támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a környezõ országokkal való szorosabb együttmûködést segítik, mert ez egybeesik a város törekvéseivel. Az új tanszék
a tervek szerint már a következõ tanévtõl fogadja a leendõ hallgatókat. Az ukrán alapszak képzése mellett aktívan részt vállal majd mûfordításokban, filológiai kutatásokban, és segíti a két ország közötti társadalmi és gazdasági kapcsolatok bõvülését. A tanszék vezetõje a huszti,
kétnyelvû családból származó dr. Stefuca Viktória lesz.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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45 ÉV UTÁN TALÁLKOZTAK

EVANGÉLIKUS KONFERENCIA

Az 1972-ben végzett matematika–
kémia szakos hallgatók találkoztak a
Nyíregyházi Egyetemen. A vendégeket
az egykori tanulmányi osztályvezetõ
fogadta, a rektori köszöntõ után pedig
dr. Kvancz József kancellár tartott tájékoztatást az elmúlt évek történéseirõl.

Evangélikus konferenciát tartottak a
Túróczy Zoltán evangélikus óvodában.
Az ország minden pontjáról érkezett
óvodapedagógusok a Szabolcs Táncegyüttes óvodás utánpótlás-csoportjának
foglalkozását tekintették meg, melyet
Balasáné Sebestyén Mónika vezetett.
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HELYÉN A SZÖKÕKÚT

POLGÁRÕR ÉVÉRTÉKELÕ

Szombaton vízre emelték azt a szökõkutat a Bujtosi-tavon, amely minden
évben hang- és fényjátékkal kápráztatja el a városligetbe látogatókat. A
feladatokat a szakemberek a szerkezet mérete miatt kisebb forgalomkorlátozás mellett végezték.

A Sóstóhegyi Polgárõr Egyesület
szombaton tartotta évértékelõ közgyûlését. A jó hangulatú rendezvényen a
2016-os esztendõ fõbb eseményeit
idézték fel és meghatározták 2017 feladatait, valamint elismeréseket is átadták.
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MOTOROS VÉRADÁS

GYÓGYÍTHATATLAN SEBEK

Több mint 800 motoros érkezett az
ország különbözõ pontjairól az Óriáskerék Motoros Egyesület által szervezett véradásra a múzeumfaluba. Az
esemény sikeres volt, közel 300 ember megmentéséhez nyújtottak segítséget a donorok.

Gyógyíthatatlan sebek címmel tudományos tanácskozást és filmvetítést
tartottak a Krúdy Gyula Art Moziban.
Szita Szabolcs, a 26 éves Holokauszt
Emlékközpont igazgatója mutatta be
kötetét, majd Niki Caro Menedék címû
filmjét tekinthették meg az érdeklõdõk.
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RONCSVÁGÁSI GYAKORLAT

SIKERES TURNÉ

A Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság az éves kiképzési terv
alapján roncsvágási gyakorlatot tartott
a Kállói úti MÉH telepen. Több feszítõ-vágóval, motoros gyorsdarabolóval
és lánckészlettel álltak neki a feladat
végrehajtásához.

Sikeres dél-koreai turnéról érkezett
haza a Cantemus kóruscsalád egyik
énekkara. 12 napos körúton voltak a távoli országban, ahol nemcsak fellépéseken bizonyították tehetségüket, hanem
workshopokon és mesterkurzusokon is
bemutatták a Kodály-módszer titkait.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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KEDVEZMÉNYES BELÉPÉS
Az intézmények látogatószámának további növelése érdekében együttmûködési
megállapodást kötött a Jósa András Múzeum és a Nyíregyházi Állatpark, amely május elsején lép életbe, és az év végéig lesz
érvényben. A lényege, hogy akik ellátogatnak a múzeumba vagy a Kállay Gyûjteménybe, a teljes árú jegy felmutatásával
10 százalék kedvezményt kapnak az állatparkban, de ez fordítva is igaz. A partnerek azt szeretnék, ha a turisták nemcsak
a belvárost vagy a sóstói attrakciókat néznék meg, hanem többet idõznének a megyeszékhelyen.

Az intézmények vezetõi egy asztalnál:
dr. Szabó Sarolta (Sóstói Múzeumfalu),
dr. Rémiás Tibor (Jósa András Múzeum)
és Gajdos László (Nyíregyházi Állatpark)

ÉPÜLÕ LENGYEL KAPCSOLATOK
Egyre szorosabb a kapcsolat Nyíregyháza és a lengyelországi Bielsko Biala között, amellett, hogy a rzeszówi, több évtizedes kapocs is gyümölcsözõen mûködik. A Krakkótól nyugatra fekvõ, 175 ezer
lelkes városba vezetett delegációt a napokban dr. Kovács Ferenc polgármester,
ahol nagyon kíváncsiak voltak ránk, és
számos területen elkezdõdhet a konkrét
együttmûködés.
A lengyel város igazán kitett magáért: a
teljes média mellett utazási irodák vezetõi, iskolaigazgatók, valamint a sport helyi irányítói is részt vettek Nyíregyháza bemutatkozásán – tájékoztatta szerkesztõségünket Furkóné Szabó Marianna, a TDM
ügyvezetõje. Így a döntéshelyzetben lévõ
szakemberek hallgatták végig a polgármesteri, városunk lehetõségeirõl szóló prezentációt, a turisztikáról, a fürdõkrõl, kiemelten a gyógyászatról szóló, dr. Róna Iván által
tartott elõadást, az állatparki kínálatot pedig Gajdos László igazgató ismertette.

KÍVÁNCSIAK RÁNK
S nemcsak figyeltek, hanem kérdeztek
is, aminek következtében már most körvonalazódnak az együttmûködés lehetõségei. A lengyelek fantáziát látnak például abban, hogy a sokszínû sportéletük fiatalságát itt edzõtáboroztassák, mert ideális helyszínnek találják a kiegészítõ, szórakozást is nyújtó lehetõségekkel, ezért
nemsokára delegációjuk érkezik Nyíregyháza konkrét feltérképezésére. Május közepén velük együtt a médiát is meghívta
három napra a TDM szervezet, hogy a
partnerváros lakói még hitelesebb képet
kapjanak a sajtósaik által rólunk.

PARTNERSÉG TÖBB SZINTEN
Bielsko Biala számos fesztivált szervez,
és fontosnak tartják a kulturális együttmûködést is, így már most meghívtak minket
az ottani partnervárosok júniusi kavalkádjára, ahol a nagyközönségnek is bemutatkozhatunk egy standdal, s például a
Cantemust októberre invitálták egy másik
rendezvényre. Az iskolák vezetõi pedig el
tudják képzelni, hogy az angolul, mint
közös nyelven beszélõ fiatalság között csereprogramok legyenek, hiszen Bielsko
Bialában is szívesen frissítenék a nemzetközi kapcsolatokat.

KÖZÖS PÁLYÁZATOK
Az útkeresés egyébként nagyjából másfél éve indult el, mi tavaly már vendégül
láttuk az ottani polgármestert, Jacek Krywult, látogatását viszonozta most az önkormányzat delegációja. A két városvezetõ négyszemközt is egyeztetett, újra felvetve a lehetõségét annak, hogy amint erre
esély adódik, közösen pályázzanak közvetlenül brüsszeli forrásokra.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÚJABB SZENZÁCIÓ!
Törpevíziló született a Nyíregyházi Állatparkban. A kis állat születése igazi különlegességnek számít, hiszen a tavalyi
esztendõben az egész világon mindösszesen 19 egyed látott napvilágot a világ állatkertjeiben.
A Nyíregyházi Állatparkban harmadik
alkalommal születik ilyen faj, 2011-ben
látott napvilágot a bébi víziló nõvére, majd
2015-ben egy másik testvére, aki az akkori feljegyzések alapján naponta negyed
kilogrammal gyarapodott, így ennél az
utódnál is hasonló értékeket várnak majd.
Broutille, a 18 éves anyaállat jelen esetben is nagyon gondos, naponta 4-szer, 5ször szoptatja a 190 nap után világra jött

kicsinyét, aki 2–4 hónapos korában kezd
majd el szilárd táplálékot fogyasztani, ami
szénából, zöldség- és gyümölcsfélékbõl fog
állni. A kicsi ivarát kedden megállapították, egy kis bikáról van szó.
2017. ÁPRILIS 28.

KÖZFOGLALKOZTATÁS

KÉPZIK IS AZ ÉRTÉKTEREMTÕ MUNKÁT VÉGZÕ
KÖZFOGLALKOZTATOTTAKAT
Hét közfoglalkoztatási programban jelenleg közel 1300
ember dolgozik a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél. Jelentõs
részük a városüzemeltetési feladatokban vesz részt, a magasabb iskolai végzettségûek irányítási, szakipari és adminisztrációs területen dolgoznak. Az alacsonyabb végzettségûeket pedig képzik is.

LÁTSZIK A KEZÜK NYOMA
Ott jártunkkor a városüzemeltetõ cég központi mûhelyében komposztálóládák elemeinek festését végezték a
közfoglalkoztatásban részt vevõk, majd összeszerelik azokat, hiszen fontos szerepük lesz a városszépítõ akcióban.

Nyíregyházán a közfoglalkoztatás szervezését a NYÍRVV
Nonprofit Kft. végzi az önkormányzat megbízásából. A
cél a munkára képes lakosság munkához juttatása, foglalkoztatásának elõsegítése. Minden évben jelentõs létszámban vonják be közfoglalkoztatási programjaikba a regisztrált álláskeresõket, akiknek az elsõdleges munkaerõ-piaci
elhelyezkedése sikertelen.

ÉRTÉKTEREMTÕ MUNKA

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK
Évente több önkormányzati, illetve országos programot
bonyolítanak, a résztvevõk éves létszáma eléri a 3–4000

ták, illetve oktatják õket például: állatgondozó, erdõmûvelõ, közterület-felügyelõ, konyhai kisegítõ, kerti munkás,
parkgondozó, településkarbantartó, motorfûrész-kezelõ,
számítógépes adatrögzítõ, kõmûves, személy- és vagyonõr, szociális gondozó, óvodai dajka – az utóbbi két terület
fõleg a hölgyek körében népszerû, emelte ki Takács
Miklósné. A csoportvezetõ hozzátette: – Még mindig jelentõs azoknak a száma, akiknek csak 6 általánosa van,
ezért részükre indult a 7-8 osztályos felzárkóztató. A képzést követõen várhatóan megnõ az esélye az elsõdleges
munkaerõpiacon történõ elhelyezkedésnek.

Õsszel egy egyszerû pályáztatás során a társasházi lakóövezetekbe helyezik ki a ládákat, amelyekbe összegyûjthetik a biohulladékot, de az oldalába virágot is ültethetnek.

Takács Miklósné hozzátette: jók a tavalyi program tapasztalatai, hiszen meglátásuk szerint a nagy létszám foglalkoztatása a városüzemeltetési és egyéb feladatok minõségi javulásában, magasabb szintû ellátásában mutat-

SOK HELYEN DOLGOZNAK

fõt. Takács Miklósné, közfoglalkoztatási csoportvezetõ
kérdésünkre elmondta, jelenleg hét programban közel
1300 ember dolgozik a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél. Jelentõs részük a városüzemeltetési feladatokban vesz részt,
tisztán tartják a közterületeket, parkokat, utakat, takarítják a csapadékvíz-elvezetõ árkokat. A magasabb iskolai
végzettségûek az irányítási, szakipari és adminisztrációs
munkákat végzik.

A Hõsök terén pedig jelenleg a parkápolási munkák folynak, letisztítják az elvirágzott tulipánokat, öntöznek, gyomtalanítanak, füvet nyírnak és pótolják a tápanyagot a program keretében. De önkormányzati intézményeknél és társaságoknál is dolgoznak közfoglalkoztatottak, feladatuk
idõsek, gyermekek gondozásába besegítés, karbantartási
munkák, épület-, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítõ feladatok, adminisztrációs munkák.

KÉPZIK IS ÕKET
2016. évtõl kiemelt szerepet kapott a közfoglalkoztatottak, elsõsorban az alacsony iskolai végzettségûek képzésbe bevonása. 2016-tól a következõ területeken oktat-

kozott meg. – Többen emlékezhetnek a szeptemberi,
I. Közfoglalkoztatási Kiállításra, amely 2016 kiemelkedõ
eseménye volt ebbõl a szempontból. Az ott felállított 40
faház a NYÍRVV által bonyolított közfoglalkoztatás keretében készült, mely elnyerte a látogatók tetszését. Ez is
egy jó példa arra, hogy a városlakók is találkozhatnak lépten-nyomon a közfoglalkoztatásban részt vevõk értékteremtõ munkájával.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A Magyar Állami Népi
Együttes Nyíregyházán

Május 4-én érkezik a Váci Mihály Kulturális Központba
a világszerte is elismert Magyar Állami Népi Együttes. A
Megidézett Kárpátalja, Hágókon innen és túl címû nagyszabású elõadás különleges élményt fog nyújtani a mûfaj
kedvelõinek. Az együttes a magyar színpadi néptáncmûvészet történetében elõször mutatja be egy antológia keretében a Keleti Kárpátokban és annak elõterében, Kárpátalján
élõ népek: magyarok, ukránok, ruszinok, huculok, románok, cigányok, zsidók, sokszínû és gazdag tradicionális kultúráját. Felmutatva mindazt, ami e népek hagyományaiban
közös és mindazt, ami nemzeti sajátosság. A hangsúlyt azonban a közös gyökerekre helyezve, szemléletesen érzékeltetve a közös történelmi múltból származó törvényszerû hasonlóságokat. (Azok a ruszin népek, melyek mai napig õrzik II. Rákóczi Ferenc emlékét, büszkén vallják, hogy õseik
a magyarokkal együtt hûségesen védték a „nagyságos fejedelem” várait.) A hagyomány átörökítése, a saját és a velünk együtt élõ népek folklórnyelvének ismerete a találkozások és saját magunk kinyilatkozásának lehetõségét teremtik meg. A színház ezeknek a találkozásoknak az esélye, a
tükre. A tükör, amibe jó belenézni, mely annak is felmutat,
aki megalkotja, és annak is, aki majdan nézõi csendjében
megéli az inspiratív elfogadás és befogadás állapotát.
A MANE honlapja alapján

2017. ÁPRILIS 28.
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PROGRAMOK

ÚJRA MÁJUSFÁT ÁLLÍTANAK A MÚZEUMFALUBAN
Idén harmadik nagyrendezvényére készül a Sóstói Múzeumfalu. A májusfaállítás népszokását elevenítik fel
2017. május elsején (hétfõn) a Margaréta és Kismargaréta Táncegyüttesek közremûködésével.
A májusfaállítás egykor az egész megyében elterjedt szokás volt. A legény zöld fát állított a lányos ház ajtajába vagy
kapujába. Ez leginkább fûzfa vagy nyárfa volt, amit a barátok
segítségével, titokban vágott ki a falu erdejében vagy határában. A legények annyi szálat vágtak, ahányan megjelentek,
hiszen mindegyikük meg akarta örvendeztetni azt a leányt,
akinek udvarolt. Májusfát kapni dicsõségnek számított.

SZERELMI SZIMBÓLUM IS
A májusfa nemcsak szerelmi szimbólum, zöld ágaival
a természet megújulásának is jelképe. A skanzen – hagyományaihoz híven – új kiállítás nyitásával ünnepel ezen
a napon, amely a világítás történetét mutatja be a legkezdetlegesebb eszközöktõl az elmúlt évtizedek technikai
fejlõdésén át napjaink színes kínálatáig, interaktív elemekkel, melyek sok élménnyel ajándékozzák meg a technikatörténet szerelmeseit. A kiállítást dr. Rémiás Tibor, a Jósa
András Múzeum igazgatója nyitja meg. Az érdeklõdõk a
nap során tematikus tárlatvezetésen is részt vehetnek,
amely a Sóstói Múzeumfalut a világítástörténet szempontjából mutatja be. A felnõtt látogatók szórakoztatásáról a
Ciráda zenekar fog gondoskodni. A népzenét populáris
mûfajokkal ötvözõ együttes eddigi pályafutása azt bizonyítja, a népszerû hangzás a fiatalabb korosztályokat is
elvezeti elõbb-utóbb a forráshoz, vagyis az autentikus
népzenéhez.

VÁSÁRI BÁBJÁTÉK
Természetesen a skanzen a gyermek látogatókról sem
feledkezett meg. A budapesti Aranyszamár Bábszínház az
állatok nyelvén tudó juhász történetével érkezik a múzeumfaluba. Vásári bábjátékuk a jól ismert népmese elemeit
sûríti, vásári köntösben, helyzetkomikumokkal fûszerezve. A Nyíregyházán népszerû Dió duó zenekar pedig in-

teraktív gyermekmûsorral várja az óvodás korosztályt a
Kisütött mesék címû tárlatban. Azok a gyerekek, akik jobban kedvelik a mozgást, lovaglással és íjászattal kapcsolódhatnak ki, de lehetõség lesz a népi jellegû szabadtéri
játékok kipróbálására is. Míg a legfiatalabb látogatók Csiribiri babatornán vehetnek részt. A fejlesztõ foglalkozáson speciális tornaszerek segítségével, irányított játékos
gyakorlatokba vonják be a piciket és a szülõket, mindezt
sok-sok dallal és mondókával. A világítástörténeti tárlathoz kapcsolódva pedig nagyok és kicsik egyaránt próbára
tehetik kézügyességüket gyertyamártásban.

TELJESÍTENI KELL AZ ÖT PRÓBÁT
A skanzen nyereményjátékot is szervez. Aki teljesíti az öt „próbát”, és megszerzi a virágos pecséteket, garantált jutalomban részesül. A játék leírását a
Sóstói Múzeumfalu jegypénztárában vehetik át az
érdeklõdõk.
A „falusi majális” a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar vidám, zenés felvonulásával fejezõdik be. A menet a múzeumfalu fõterére vezet, ahol a zenekart kiegészítõ Majorette
Csoport parádéjával kápráztatja el a kitartó közönséget.

A MAJÁLIS PROGRAMJA
10.00 Kapunyitás
10.30 „Mindenre fény derül!” – Világítástörténeti
állandó kiállítás megnyitója (anarcsi porta)
11.00 Májusfaállítás a Margaréta és Kismargaréta
Táncegyüttes közremûködésével (jánkmajtisi porta)
11.30 Az állatok nyelvén tudó juhász – az
Aranyszamár Színház mûsora
12.30 Kisütött mesék – Interaktív mese a Dió duó
elõadásában (jármi kisnemesi ház)
13.00 Tárlatvezetés a fény útján
13.30 Ciráda koncert
14.30 Szabolcsi Koncert Fúvószenekar felvonulása, térzene; Majorette Csoport parádéja
15.00 Kisütött mesék – Interaktív mese a Dió duó
elõadásában (jármi kisnemesi ház)
Egész nap: lovaglás, szekerezés, íjászat, arcfestés,
hagyományos kézmûves foglalkozások, népi játszóudvar, népi ételek kóstolója.

ALIG EGY HÓNAP MÚLVA NYIT A STRAND!
Ha a meteorológiai elõrejelzések még nem is, de a
naptár már jelzi: hamarosan be „kellene” köszöntenie a
jó idõnek, ezzel pedig együtt jár, hogy elõkerülnek a szekrény mélyérõl a fürdõruhák és kinyitnak a strandok is.
Nyíregyházán sem kell már erre sokáig várni, a Parkfürdõ a gyermeknapi hétvégétõl fogadja újra vendégeit...
Mint ahogyan korábban is megszokhatták, idén is gyereknaphoz kapcsolódóan nyitja ki kapuit a sóstói Parkfürdõ. Pontosabban egy nappal hamarabb, hiszen már május 27-én, szombaton megkezdõdik a 2017-es szezon, és
innentõl kezdve augusztus végéig mindennap, hétfõtõl vasárnapig meg lehet mártózni a strand habjai között. A „nyitóhétvége” különlegessége, hogy a gyerekeké lesz a fõszerep és ajándékkal is kedveskednek nekik. Május 27-én
és 28-án a 10 év alatti vendégeknek ingyenes lesz a belépés, ennek azonban feltétele a gyerekek születési dátumát igazoló fényképes dokumentum felmutatása.

INGYENES BÚVÁRKODÁS ÉS AQUATORNA
Persze sok érdekes program is várja majd a vendégeket
május 27-én, szombaton – tájékoztatta a Nyíregyházi
Napló szerkesztõségét Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési vezetõje.
– A szombati nap folyamán ingyenes búvárkodási lehetõség várja a kicsiket, lesz zumba és aquatorna, a nagyobbaknak pedig egészségügyi szûréseket és életmód-tanácsadást biztosítunk, vasárnap pedig arcfestéssel és bábszínházi elõadással kedveskedünk a gyerekeknek. Természetesen a nyári szezont alapos elõkészítés elõzi meg, így a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. egységeiben karbantartási munkálatokra kell számítani, ezért május 8. és 12. között részlegesen
szünetel majd a szolgáltatás. A karbantartási munkák idején
elvégzésre kerülnek az éves kötelezõ vízcserék, szûrõhomok
cseréje, vízforgató berendezések felülvizsgálata és karbantartása, csõrendszerek tisztítása, a medenceterek karbantartása, valamint az egységek esztétikai karbantartása is, és május
2-ai kezdéssel megtörténik az 50 méteres versenymedence
sátorfedésének bontása is.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Az Aquarius Élményfürdõ, az Aquarius Fürdõgyógyászat és a Hotel Fürdõház wellnessrészlege 2017. május 8ától 12-éig karbantartási munkálatok miatt az alábbi rend szerint mûködik:
Zárva tart
Nyitás
Aquarius Élményfürdõ

2017. május 8-ától 12-éig

Aquarius Fürdõgyógyászat 2017. május 8-án és 9-én nem üzemelnek,
gyógyvizes medencéi
így a súlyfürdõ, gyógyvizes gyógymedence
fürdõ és a víz alatti csoportos gyógytorna
szolgáltatások az említett két napon
nem lesznek elérhetõek.
A többi kezelésfajta ezen idõszak alatt is
zavartalanul igénybe vehetõ!
A Hotel Fürdõház***
wellnessrészlege

2017. május 8-án és 9-én

2017. május 13., szombat 9.00
2017. május 10.

2017. május 10., szerda 9.00

ÚJRA A SZABAD ÉG ALATT
Elbontják az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ 50 méteres uszodájának sátorfedését, így az uszoda 2017. má-

jus 2–13. között zárva tart, kérik Önöket, hogy belépõjegyeiket ennek figyelembe vétele mellett váltsák meg!
2017. ÁPRILIS 28.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: HOGYAN ÉS MENNYIÉRT?
Az évek elõrehaladtával, idõs korban egyre többen szorulnak segítségre. Azonban könnyen elõfordulhat, hogy
már nincsenek mellettük családtagok, vagy ha vannak is,
azok munkájuk miatt nem tudják megoldani azt, hogy
napi szinten támaszt nyújtsanak... Hasonló problémával
kereste fel a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét is az egyik
87 éves városlakó, akitõl, mint elmondta, ráadásul magas óradíjat kértek el házi segítségnyújtásért.

Kedves Napló!
Sajnos már évek óta egyedül élek, elveszítettem két
gyermekemet és a férjemet is. 87 éves vagyok, egyre
gyengébbnek érzem magam és sok gyógyszert is kell
szednem. Ez nagy költséget jelent számomra, ráadásul
a rezsim is magas. Hogy egy kis segítséget kapjak, megigényeltem a házi segítségnyújtást a Szociális Gondozási Központtól. Járt is hozzám egy gondozónõ, de egy
idõ után felülvizsgálták a gondozási szükségletemet és
a legmagasabb besorolásba tettek, vagyis 800 Ft-ot kell
fizetnem óránként. Az egy óra nem sokat jelent, fizetni
pedig nem tudok többet. Mi alapján döntötték el ezt,
hogy én 800 Ft-ot fizessek?

RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGÕEN
Mint ismert, Nyíregyháza önkormányzata a város idõs
lakosainak szociális ellátásáról részben, a Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központ szolgáltatásain keresztül tesz
eleget. Éppen ezért a szolgáltatásért fizetendõ térítési díjakat is az önkormányzati rendelet határozza meg, az ellátás pedig a Szociális Törvény szabályainak megfelelõen, rászorultságtól függõen történik, vagyis függ attól, hogy
mekkora havi jövedelme van az ellátottnak. Mindemellett a gondozási szükséglet is befolyásolja az ellátás mértékét, ami vagy csak szociális segítést (háztartási feladatokban nyújtott segítség), vagy csak személyi gondozást
(ápolási és gondozási tevékenységet jelent) tesz lehetõvé.
Ezek díjai a következõképpen alakulnak:
Házi segítségnyújtás (szociális segítés)
A szolgáltatást igénybe vevõ személy rendszeres havi
jövedelme alapján forintban
0–42 750 Ft-ig
0 Ft/óra
42 751 Ft-tól
800 Ft/óra
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Fotó: illusztráció

OLVASÓI LEVÉL

Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)
A szolgáltatást igénybe vevõ személy rendszeres havi
jövedelme alapján forintban
0–42 750 Ft-ig
0 Ft/óra
42 751–85 500 Ft-ig
275 Ft/óra
85 501–171 000 Ft-ig
350 Ft/óra
171 000 Ft-tól
500 Ft/óra

LEGFELJEBB NAPI 4 ÓRÁBAN
– Házi segítségnyújtásra igényt a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban személyesen vagy telefonon keresztül lehet megtenni. Ezt a bejelentést az ellátott hozzátartozója vagy szomszédja is megteheti. A
szolgáltatás legfeljebb napi 4 órában, illetve gondozói
lehetõség és igény szerint adható, munkanapokon reggel 8 és délután 16 óra között, térítési díj ellenében.

SZIGORÚ SZABÁLYOK
A városlakó levelét továbbítottuk a Szociális Gondozási Központ felé. Válaszukat az alábbiakban olvashatják:

POZITÍV MEGOLDÁS
– Bizonyos szolgáltatásoknál, mint például a házi
segítségnyújtás, az is fontos, hogy az igénylõ idõs
ember, valóban rászorul-e az ellátásra. Ennek megállapítására a szervezõ gondozónõk, szigorú szabályok
szerinti „szükséglet vizsgálatot” végeznek, mely minden esetben a háziorvos és az ellátott személyes közremûködésével történik. A kérdést feltevõ 87 éves ellátottal kapcsolatban a szervezõ gondozónõ felülvizsgálta az idõs ellátott gondozási szükségletét, és számára is megnyugtató módon rendeztük a helyzetet.
Májustól, házi segítségnyújtás keretében, rendszeres
gondozásban részesül heti 2 alkalommal. Továbbra is
várjuk az idõs városlakók és hozzátartozóik megkeresését. Készséggel állunk szolgáltatásainkkal rendelkezésükre az alábbi elérhetõségeken: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, 4400 Nyíregyháza, Vécsey
köz 2.; 06-42/416-083; info@szocialisgondozas.hu;
www.szocialisgondozas.hu.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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FIATALOK

KÖZPONTI BALLAGÁS NYÍREGYHÁZÁN
Központi ballagási ünnepségen búcsúztatták a város
végzõs diákjait. Nyíregyházán régi hagyománynak számít, hogy a középiskolásokat a városháza dísztermében
köszöntik az iskolai ballagások elõtt.

ISKOLÁK HÍREI
KAZINCZY-EMLÉKÉREM
Kazinczy-emlékérmet vehetett át a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium végzõs zenemûvészeti tagozatos tanulója, Kiss Kornélia a Kazinczyról elnevezett
Szép Magyar Beszéd verseny 52. országos döntõjén
Gyõrben. Felkészítõ tanára Dantesz Tamásné volt.

A központi ballagáson alapvetõen nem minden végzõs
vesz részt, hanem csak azok, akiket egy-egy iskolából kiválasztottak arra, hogy képviseljék társaikat. A májusban
kezdõdõ érettségi vizsgákon 2162 végzõs diák ad majd
számot tudásáról és felkészültségérõl.

SOK SIKERT!
A diákokat dr. Ulrich Attila alpolgármester a város nevében is köszöntötte és sok sikert kívánt nekik. Az alpolgármester hangsúlyozta, reméli, bölcsességüket mindannyian megõrzik magukban, hiszen a nagykorúság kapuján átlépve másfajta felelõsség várja majd õket. A Központi Ballagásra Nyíregyháza önkormányzata egy aján-

dékkal kedveskedett. Minden most végzõs diák telefontöltõt kapott, amit Halkóné dr. Rudolf Éva, a Köznevelési,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke adott át (képünkön).

NAGY DURRANÁS VOLT A SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA!
FÕDÍJAS IFJÚ FOTÓS
A Kossuth gimnázium médiainformatika orientációs tanulói izgalmas „fotóversenyen” vettek részt a
Nyíregyházi Egyetem szervezésében. A díjátadó kiállításra kiválasztott képek nagyrészt a Kossuth diákjainak alkotásai, és a fõdíjat is egy kossuthos, Vass János, 4/9. c osztályos tanuló nyerte el fotósorozatával.

Robotépítés, látványos kémiai kísérletek és szakácsverseny. Tíz nyíregyházi középiskola több mint 100 izgalmas, érdekes programmal várta a látogatókat a péntek
este megrendezett Szakmák Éjszakáján.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum összes tagintézménye megnyitotta kapuit kicsik és nagyok elõtt. A cél az

volt, hogy minél több fiatal kapjon kedvet szakmát tanulni. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tagintézményeiben közel 200 különbözõ területen lehet képesítést szerezni. A pedagógusok és az oktatók szerint, ha a fiatalok
testközelbõl ismerhetik meg az oktatási kínálatot, könnyebben döntik el, hogy mivel is szeretnének foglalkozni és
pénzt keresni felnõtt korukban. (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

BÁNKIS VILÁGHÍR
A XXII. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó
Kiállításon, mely a hazai és a határon túli kutató és innovatív fejlesztõ diákok seregszemléje, megyénket a #Bánkirobot
Mûhely képviselte Budapesten, 2017. április 21-22-én. Az
alkotók végül nem mindennapi elismerésekkel tértek haza
a nemes verseny végén:
– Tóth Bence a magyar küldöttség tagjaként részt vesz a
Fortalezában (Brazília) megrendezendõ világkiállításon.
– Vas Bertalan különdíjasként meghívást kapott egy olyan
kiállításra, amely 2017. szeptember végén a Google
Groundon mutatja be a modern technológiákat.
– A #Bánkirobot Mûhely minden versenyzõje (Tóth Bence, Zsigó Miklós, Szemerszki Bálint, Vas Bertalan) meghívást kapott a MILSET International Science Camp elnevezésû táborába.
– A mentortanár Tehetséggondozási Nívódíjat kapott.

TUDÓS KOSSUTHOSOK
„Egy marsi kolónia biofizikája” címû kísérleti és elméleti fizikai elõadásával második helyet szerzett a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium csapata

12. KARRIERNAP AZ EGYETEMEN
A Nyíregyházi Egyetemen már hagyomány, hogy
minden évben állásbörzére hívják a végzõs hallgatókat, így segítve õket abban, hogy a diploma megszerzését követõen munkába álljanak. A nyitott eseményre nemcsak a campus diákjait várták a szervezõk, hanem a megye álláskeresõit is.
A 12. Karriernapon közel 30 kiállító, bankok, gyárak, termelõegységek és üzletláncok mutatkoztak be
és ajánlottak munkalehetõséget, de idegen nyelvi tesztek, próbainterjúk, tréningek és szakmai elõadások is
csalogatták a munkakeresõket.
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a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Intézet Innovációs és Tudásközpontja, valamint a Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapítvány által szervezett
Fizika mindenkinek országos versenyen. A csapat tagjai: Csicsák Roland, Fazekas Gergely és Szûcs Bernadett
volt. A második helyezés mellett Tóth Diána felkészítõ
tanár munkáját különdíjjal jutalmazta a zsûri.
További, középiskolásokat érintõ hírek a hellonyiregyhaza.hu oldalon olvashatók.
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HELLÓ NYÍREGYHÁZA

HELLÓ NYÍREGYHÁZA

HELLÓ NYÍREGYHÁZA!: NEM CSAK KELEMEN VOLT KABÁTBAN
vártak minden kedves érdeklõdõt. A gyerekek népi kreatív
fajátékokat próbálhattak ki: csigafuttató, sárkányetetõ, horgászás, gólyaláb, lengõteke. A „Légy te a hõs” címû programmal pedig népszerû mesealakokká és regényhõsökké
válhattak. Ezen kívül a már jól ismert Csi-hu-hu vonatozásnak is örülhettek a kilátogatók.

Bár múlt héten pénteken hideg volt, és sokan kabátban
sétáltak a belvárosban, végül elállt az esõ, így semmi nem
állhatta útját a jókedvnek Nyíregyháza belvárosában. Hatodik alkalommal üdvözölték az emberek egymást egy Helló
Nyíregyháza! köszönéssel a Kossuth téren. A megyeszékhelyen már hagyomány, hogy április végén felpezsdül a
város és színes programok várják a kikapcsolódni vágyókat. Idén tíz helyszínen, több színpadon, különbözõ elnevezésû utcákban és sátrakban fogadták a tavaszköszöntõket. A Helló Nyíregyháza! már hagyományosan a város és
környékének turisztikai szezonnyitó eseményének számít.
Az idei évben az ifjúság volt a rendezvény középpontjában. A szervezõk számos programmal és koncerttel kedveskedtek a fiatal korosztálynak. Délelõtt 8 óvoda kicsinyei töltötték meg élettel a Continental Aréna küzdõterét,
ahol többek között szlalomozás, futás és rollerezés is szerepelt a programban, délután pedig a Kossuth téren a Debreceni Helyõrségi Zenekar és a Debreceni Honvéd Táncegyüttes szórakoztatta a nagyközönséget rendõrségi, tûzoltó és katonai bemutatókkal fûszerezve.

KATONÁK A HELLÓ NYÍREGYHÁZÁN!
Mivel Nyíregyháza nagy hagyományokkal bíró katonaváros és az Elsõ Diákparlament küldöttei igényeltek
olyan példaképeket, akikre felnézhetnek, ezért döntöttek úgy a szervezõk, meghívják a Magyar Honvédség alakulatait. Takács Attila dandártábornok, a Magyar Honvédség Hadkiegészítõ Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság vezetõje úgy vélte, a fiataloknak lehetõséget kell nyújtani, hiszen folyamatosan választás elé kerülnek. A dandártábornok hozzátette, szerették volna megmutatni azokat a lehetõségeket, amelyeket a Magyar Honvédség tud
nyújtani a számukra.

KÖZÖS MÚLT, KÖZÖS JELEN
A Helló Nyíregyháza! eseményein Nyíregyháza testvérvárosai közül idén a díszvendég a közeli Szatmárnémeti
volt. Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere úgy
vélte, a közös történelmi hagyományok, a kultúra, a társadalmi és a gazdasági örökség arra kötelezi õket, hogy még
szorosabbra fûzzék a két település kapcsolatát. A polgár-
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A Takarékpalota és a Korona Hotel elõtti téren vásári forgatag – virág, zöldség-gyümölcs,
lekvár, méz, sajt –, arcfestés és madárkiállítás
várt mindenkit. A Bethlen Gábor utcát a honvédség technikai bemutatója (harcjármû, felderítõ jármû, fegyverbemutató), szimulátor és toborzósátor tette izgalmas helyszínné. A Mosoly
utczában a Városalapítók szobránál az OTP Fáy
András Alapítvány OK Központja és a
hellonyiregyhaza.hu weboldal került a fiatalok
számára elérhetõ közelségbe. Az Ifjúság
utczában, ami a Dózsa György utcán várta a fiatalokat, számos kitelepülõ szervezet kínált hasznos idõtöltést: Katasztrófavédelem, Köz-Pont Ifjúsági Egyesület, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, Human-Net
Alapítvány, Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Mustárház, Talentum Alapítvány,
Drogambulancia, Nyíregyházi Egyetem HÖT,
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete, Új Nemzedék Nyíregyházi
Közösségi Tér, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Baleset-megelõzési Bizottsága, Nyíregyházi Rendõrkapitányság, Nemzeti Ifjúsági Tanács.
A szökõkút és környéke pedig eszem-iszom
utczává alakult.
Az egész napos, minden korosztálynak programokat kínáló kavalkád este a Kelemen Kabátban koncertjével zárult.

mester hozzáfûzte, annál is inkább, hogy a két város közötti 100 kilométer már nem számít nagy távolságnak 2017ben. A tervek szerint Nyíregyháza és Szatmárnémeti még
szorosabbra fûzi kapcsolatait, amely elsõsorban a közös
pályázatokban és a határ menti projektek megvalósításában ölt majd testet.

CIVIL SZIGET
A Váci Mihály Kulturális Központ elõtti téren színpadi
produkciók vidám kavalkádja várta az érdeklõdõket. A
rendezvényen minden eddigi rekordot megdöntve több
mint 50 standdal a kiállítók és 40 szervezet fellépõként
képviseltette magát. Volt néptánc, vers, moderntánc,
MediBall bemutató, rövid színdarab, nótacsokor, valamint
közkedvelt dallamok elõadásai is színesítették a programot. A színpadon 200 gyermek és több mint 70 szépkorú
is bemutatta tehetségét. A szórakoztató színpadi produkciók mellett az érdeklõdõk részt vehettek egészségügyi
szûrésen, kézmûves foglalkozásokon (gyöngyfûzés, csipkeverés, kosárfonás, bõrözés, fafaragás, origami, rongybaba-, gumikarkötõ-készítés), interaktív programokon (csörgõlabda, sakk, pingpong, MediBall bemutató), gasztronómiai kóstolókon és bringasuli programon is.

KÖLYÖK UTCZA
A Kölyök utcza játszóházába érkezõ családokat egy óriási mesebeli forgatag fogadta. Mindenki kedvére alakíthatta, festhette, díszíthette saját mesebeli házát. A házikókat díszítõ Festõmûhely mellett a kézmûves alkotóházban
különleges kézmûves technikákat próbálhattak ki, vagy
elkészíthették a Cégér, Textil, Kiskertész és Üveg mûhelyben otthonuk gyerekszobájának díszeit. Az alkotásban elfáradt gyermekek a Muzsikáló Mesekuckó birodalmában
pihenhettek meg. Mindemellett virtuális valóság szimulátor, óriáscsúszda, hajó légvár, mesekörhinta, water ball –
vízen járó labdák, játszóház várta az érdeklõdõket.

KÖNYVSZIGET
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár idén is
kitelepült a „Könyvsziget” szabadtéri könyvtárral az épület elõtti térre (Szabadság tér), ahol színes programokkal
2017. ÁPRILIS 28.
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EGÉSZSÉGÜGY

ILYEN MÉG NEM VOLT!
SPECIÁLIS ENDOSZKÓPOT KAPOTT A KÓRHÁZ
Az országban egyedülálló diagnosztikai készülékkel
gyarapodott a Jósa András Oktatókórház a Bige Holding
Kft. jóvoltából. A több mint 13 és fél millió forint értékû
speciális endoszkópos készülék a legmagasabb színvonalú ellátást biztosítja a bizonytalan eredetû epeúti betegségek felderítésében.
A civil felajánlás nem egyedi az egészségügyi intézmény életében, hiszen Bige László már 2014-ben is hozzásegítette a kórházat egy orvostechnikai berendezéshez, az elmúlt évben pedig egy, a tüdõembólia diagnosz-

így erkölcsi kötelességének érzi azt, hogy támogassa az
itteni kórházat, ráadásul az endoszkópos készülék nagyon
sok emberen tud segíteni majd.

ELÕSZÖR NYÍREGYHÁZÁN
Ilyen speciális, endoszkópos készülék eddig még nem
volt Magyarországon, elõször a Jósa András Oktatókórház orvosai dolgozhatnak vele. Dr. Adorján Gusztáv, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház fõigazgatója elmondta, ez az új eszköz
egy olyan innovációnak az eredménye, amit csak ott
tudnak használni, ahol megvan hozzá a megfelelõ
„szürkeállomány”. A fõigazgató hozzátette, a Jósa András Oktatókórház I. számú Belgyógyászati Osztályán
Szegedi László fõorvos vezetésével van egy olyan csapat, akik az epeút-endoszkópiában már olyan jártasságra tettek szert, hogy ezt a készüléket megfelelõen tudják majd használni.

AZ EGYIK LEGNAGYOBB CENTRUM

tizálásához nélkülözhetetlen készüléket vásárolt. Ebben
az évben az I. számú Belgyógyászati Osztály betegein
segített.

ERKÖLCSI KÖTELESSÉG A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Bige László, a Bige Holding elnök-vezérigazgatója azt
mondta, Nyíregyházán él, és a cég központja is itt van,
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Nyíregyháza az ország egyik legnagyobb centruma,
ahol epeúti vizsgálatokat végeznek. Évente közel 900 esetben kerül sor epeúti felderítésre. Az új készüléket azonban nem alkalmazzák majd a mindennapokban. Csak
azokban a helyzetekben hívják segítségül a szakemberek,
amelyekben az orvosok elakadnak a hagyományos epeúti endoszkópiával.
Az új berendezés lehetõséget biztosít az ismeretlen eredetû epeúti szûkületek természetének meghatározására, a
végén található csipesz segítségével pedig akár szövettani
mintát is tudnak venni az orvosok, de alkalmas a beékelõdött nagy epeúti kövek összetörésére és eltávolítására is.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

VÁLTOZÁS
A „KIS SZTK-BAN”
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. április 24-étõl 2017.
június 2-áig a Nyíregyháza, Szent István u. 14. szám
alatti rendelõk (kis SZTK) belsõ felújítási munkái miatt a 4. számú házi gyermekorvosi praxis – dr. Barta
Nelli – és 9. számú házi gyermekorvosi praxis – dr.
Csobánka Margit – rendelési helye és ideje megváltozik. Rendelés helye: Nyíregyháza, Szent István u.
70. szám – Központi Orvosi Ügyelet épülete, gyermekorvosi rendelõ. Telefonszám: 42/445-500.
Rendelési idõk:
Dr. Csobánka Margit házi gyermekorvos
Hétfõ: 8.30–11.00
Kedd: 14.30–17.00
Szerda: 8.30–10.00
Tanácsadás: 10.00–11.30
Csütörtök: 14.30–17.00
Péntek: 8.30–11.00
Rozsrétszõlõ orvosi rendelõ: péntek: 12.00–15.00
Dr. Barta Nelli házi gyermekorvos
Rendelési idõ:
Hétfõ: 14.00–16.30
Kedd: 8.00–10.00
Tanácsadás: 10.00–13.00
Szerda: 14.00–16.30
Csütörtök: 8.00–10.00
Péntek: 12.00–14.00
Császárszállás orvosi rendelõ:
csütörtök: 12.00–15.00
A Szent István u. 14. szám alatti területen a parkolás a felújítás ideje alatt nem megengedett.
Az Alapellátási Igazgatóság köszöni az érintett lakosság megértését!
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SAKK

ÚJ VEZETÕ A MEGYE SAKKÉLETÉBEN: KIRJÁK RÓBERT
KERESIK A TEHETSÉGEKET

A néhai kormánymegbízott halála után megüresedett
a megyei sakkszövetség elnöki széke, hiszen Kozma Péter ezt a posztot is betöltötte. A szövetség április 22-ei,
rendkívüli közgyûlésén titkos szavazással Kirják Róbertet választották meg utódnak – tájékoztatta szerkesztõségünket a titkári teendõket ellátó dr. Gunyecz Zoltán.

A jelenlévõk egyöntetûen megfogalmazták, Nyíregyháza városa „megérdemli”, hogy a sok fizikai mellett a szellemi sportban is legyen magasan, akár az NB I/B-ben játszó sakkcsapata. Ennek elérése a sakk tömegbázisának bõvítésével lehetséges. Mint ismert: a sakk maholnap iskolai
tantárgy lesz, az oktatók, edzõk szakköröket, órákat tartanak az iskolákban, óvodákban. A minõségi sport záloga a
fiatal tehetségek felfedezése és edzésük, továbbfejlõdésük megszervezése.
A közgyûlésen az új elnök ezután kihirdette a megyei
csapatbajnokság végeredményét és a bajnokcsapat képviselõjének átadta a méretes kupát, valamint az érmes csapatok vezetõinek az érmeket.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Az elnök csupán vezetõként új, sakkozóként régi. Kirják
Róbert megyénk egyik ifjúsági tehetsége volt, FIDE mesterjelölti címet ért el, majd a versenyszerû sakkozást felsõfokú tanulmányai elvégzése miatt függesztette fel. A
Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója személyében olyan elnököt választottak egyhangú szavazással
a sakkegyesületek, aki a szövetséget nemcsak gazdasági
szakemberként, hanem a sakkhoz igen jól értõként vezetheti.

36. NYÍRSÉGI TORNA
Kirják Róbert a közgyûlésen megköszönte a bizalmat,
majd az egyesületek képviselõivel hosszasan értekezve
vázolta elképzeléseit a megye sakkéletének fellendítésére. Kiemelkedõ fontosságú a megye és a régió legnagyobb
sakkversenye, az idén 36. alkalommal megrendezendõ
Nyírségi Torna elõkészítése. A versenyen – ahol nemzetközi nagymesterek, olimpikon, magyar válogatott, illetve
számtalan nemzet sakkozói vettek már részt – az indulók
számának emelése és a verseny minõségét fémjelzõ magasan jegyzett sakkmesterek meghívása szükséges.

FELHASZNÁLÓKAT ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOK
A VÍZIKÖZMÛ-SZOLGÁLTATÁSBAN
JÚLIUS 1-JÉTÕL
Aki már költözött új lakásba, tapasztalhatta, hogy „átíráskor” az áram- és gázszolgáltatók helyszíni ellenõrzést
is végeznek, meggyõzõdnek arról, hogy az új fogyasztó szabályosan veheti-e igénybe a szolgáltatást. Mindeddig az
ivóvízellátás-szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételénél nem volt ilyen elõírás, ha valaki az ügyfélszolgálaton
vagy írásban bejelentést tett a változásról, a szolgáltató elvégezte az ilyenkor szükséges feladatokat: végszámlázást,
a régi felhasználóval a szerzõdés megszüntetését, az új felhasználóval új szerzõdés megkötését.
Júliustól változik a rendszer, ne évek múlva derüljön ki a változás
Ez év júliustól azonban változik a helyzet: egységesítették a közszolgáltatók felhasználóváltáskor alkalmazott eljárásrendjét. Ez egyrészt azt jelenti, hogy rövidebb lett a
változásbejelentés határideje, az eddigi 30 nap helyett 15
napon belül kell bejelenteni a felhasználóváltozást. Másrészt a szolgáltató az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés
esetén is végez díjmentesen helyszíni ellenõrzést, annak
érdekében, hogy a szolgáltatás igénybevétele szabályosan
történjen. Sajnos, jellemzõ, hogy sokan be sem jelentik a
felhasználóváltozást, és esetleg évek múlva, adategyeztetés
vagy újabb tulajdonosváltás során derül ki, hogy már nem a
szolgáltató nyilvántartásában szereplõ személy a felhasználó. Emiatt nem mindig a felhasználónak küldi a szolgáltató a
számlát, felgyûlhetnek a tartozások, és nem derül ki a szabálytalan közmûhasználat sem.
A felhasználó érdeke, hogy a bejelentés és az ellenõrzés idõben megtörténjen
Felhasználóváltáskor az új felhasználó érdeke, hogy mind
a bejelentés, mind az ellenõrzés határidõben megtörténjen,
a felhasználási helyen – ha tartozás van – a korábbi igénybevevõ kifizesse, és szakemberek vizsgálják meg a vízmérõhely, a vízmérõ és a szennyvízbekötés állapotát. Sokan talán nincsenek tisztában olyan alapvetõ, jogszabály által is
elõírt követelményekkel, hogy a házi vízellátó rendszert a
fertõzésveszély miatt nem szabad összekötni a közmûhálózattal, vagy a csapadékvizet nem szabad a közcsatornába
vezetni, mert elöntésekhez vezethet. Ezért van szükség a
helyszíni ellenõrzésre, hiszen a jóhiszemûen birtokba vett
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ingatlanon is elõfordulhatnak szabálytalanságok, amiért nem
felelhet az új lakó.
Mit kell tehát tenni, ha július 1. után történik a felhasználóváltozás?
A régi és az új felhasználó a változást legkésõbb a birtokbaadástól számított 15 napon belül, az üzletszabályzatnak
megfelelõen köteles a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentéshez szükséges dokumentumok letölthetõek a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. honlapjáról (www.nyirsegviz.hu) vagy kérésre postázzák azokat. A dokumentum minden lényeges
adatot tartalmaz. A korábbi felhasználó ezzel egyidejûleg a
közszolgáltatási szerzõdést megszünteti, az új felhasználónak pedig ez a közszolgáltatási szerzõdés megkötésére vonatkozó igényének minõsül.
A bejelentést követõen a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ügyfélszolgálata idõpontot egyeztet helyszíni ellenõrzéshez az új felhasználóval, és 30 napon belül elvégzi az ellenõrzést. Jegyzõkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a vízmérõ adatait
(mérõállást, plombazár állapotát, sértetlenségét), a szennyvízbekötés meglétét vagy hiányát, és minden lényeges tényt,
nyilatkozatot.
Fontos és pénztárcakímélõ 15 napon belül bejelenteni a változást!
Ha ugyanis a bejelentés nem történik meg 15 napon belül, az ellenõrzést akkor is elvégzi a szolgáltató, amikor tudomására jut a változás, de ebben az esetben az ellenõrzés
költségei a felhasználót terhelik. A társaság szakemberei a
vízelfolyás bejelentésekor is kiszállnak a megadott helyszínre. Egyes esetekben kérhetõ lesz a csatornadíj elengedése,
de ehhez a helyszínen is igazolni kell, hogy az elfolyt, elszivárgott ivóvíz nem került a csatornába.
Mindezek a szabályok a felhasználók érdekében kerülnek
bevezetésre, az alkalmazáshoz pedig szükség van a felhasználók és a szolgáltató közötti jó együttmûködésre. Aki kíváncsi a jogszabályi háttérre, megtalálja a Kormány 342/2016.
(XI. 17.) rendeletének 20. §-ában, mely az 58/2013. (II. 27.)
Kormányrendelet 60. §-át módosítja, tárgya pedig a víziközmûszolgáltatásról szóló CCIX. törvény végrehajtása.
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KULTÚRA

SÁRKÁNYÖLÕ KRISZTIÁN, AVAGY AMIKOR A KETTÕ HÁROM
Hogyan lehet Dézsi Darinkának és Illyés Ákosnak
összesen két lába, a daliás termetû Rák Zoltán milyen
módon változhat pillanatok alatt törpévé, Kosik Anita
miként lesz egy személy helyett kettõ? Megtudhatják, akik
megnézik a MÛvész Stúdióban nemrég bemutatott Sárkányölõ Krisztián címû mesés lovagi tornát.
– A próbák idõszakában órákon át gyakoroltuk Ákossal,
milyen mozgásokat képes végezni két ember, hogy „életre
keljen” egy harmadik: a király – idézte vissza Darinka. – Egymás mellett álltunk, én adtam az egyik kezét és lábát, Ákos
pedig a párjukat, miközben õ mozgatta a király fejét is. A bábtól olykor nem láttam õt, csak apró hangokból következtettem, mikor mit kell tennem, hogy ne tûnjön fel, két ember
játszik egy harmadikat. A legjobb momentumokat igyekeztünk belecsempészni az elõadásba, miközben olykor közösen „át is írtuk” a forgatókönyvet, hogy minél poénosabb, érdekesebb legyen a kicsinyek és persze az õket kísérõ felnõttek
számára. Kazár Pál zenei betéteket írt a számunkra, s más
dalokat is beillesztettünk, például egy AC/DC-számot.

AMIKOR A FEJE BORBA HULL
Nehezíti a színészek helyzetét, hogy a gyermekeket bevonják a küzdelembe, amelynek célja Mufurcka királykisasszony kiszabadítása a sárkány fogságából. Különbözõ próbák elé állítják õket, ami egy sor váratlan szituációt
eredményez. Gyakran kell improvizálniuk miattuk, a bábokkal ugyanakkor nagyon elõre megkoreografáltan, pontosan dolgozniuk. Mivel sokszor hívnak színpadra gyerekeket, jó néhány mókás helyzet adódik. „A sárkány feje
hulljon porba!” varázsige helyett az egyik gyerek például
azt mondta: „A sárkány feje hulljon borba!” Ez annyira
megtetszett Darinkának, hogy a móka kedvéért ezt mondatta a gyermekek „kórusával” is.

A TÖRPÉVÉ VÁLÁS NEM EGYSZERÛ
– Nekem „csupán” sárkányfejem volt, ami velem együtt
mozgott, így nem kellett igazán „báboznom” – vette át a
szót Zoli –, viszont a törpévé válás csöppet sem volt egy-

szerû. A paraván mögül ugyanis, a fejem alatt Darinka kezei nyúltak ki a sajátjaimként, az enyémek ugyanakkor a
lábaimat alkották, amik például Michael Jackson kiváló
zenéjére „táncoltak”. Mindez azért is okozott nehézséget,
mert õ a takarásban nem látta, mit csinálok a színen, ezért
óramûszerû pontossággal kellett játszanunk, különösen az
elején. Most már tökéletes lett köztünk az összhang, így
néha meg is viccel... Mivel a darab íróját, Janik Lászlót jól
ismerem, ugyanis a Déryné hadmûvelet során rendeztem
õt Budapesten a Gózon Gyula Kamaraszínházban fõszereplõi minõségében, Bal József rendezõ is örömmel fogadta a kezdeményezéseinket, így kicsit hozzá is írtunk a mûhöz. Nagyszerû alkotói légkörben zajlottak a próbák.
Elõfordult az is, hogy a párviadalt megnyerõ, remekül
játszó gyermeket le kellett cserélni, mert hirtelen megré-

mült attól, hogy õ most szerepel, és sírva fakadt. Ákos nagyon gyorsan megmentette a helyzetet: küzdjön a második helyezett a királykisasszonyért. Jóval a premier elõtt
„tesztközönséget” kaptak, így kipróbálhatták, hogyan fogadják a darabot a kicsik, hol kell esetleg csendesíteni
õket, mert nagyon szívesen kiabálnak, s bizony több mint
száz jó torkú csemete képes hangzavart teremteni. Nagyon örülnek, hogy nemcsak a legkisebbek szórakoznak
kiválóan az elõadásokon, de a felnõttek is. Bár a bábszínészet önálló szakma, amit négy éven át tanulnak az arra
hivatottak, de színészeink szívesen veszik, hogy erre a
területre is lehetõségük van olykor kitekinteni, s idõközben megszerették ezt a csöppet sem könnyû mûfajt is.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

SZÍNHÁZ ÉS GAZDASÁG
Emlékezetes jelenetek, hatalmas poénok, sírva-nevetõ közönség, zajos siker telt házzal, nagy bevétellel.
Ez az álma minden színházban dolgozó gazdasági igazgatónak. Sokan azt gondolják, a jó színházhoz csupán
pénz kell. Pedig a szakmában dolgozók azt állítják, ez
csak az egyik fontos feltétel. Jó társulat, kiemelkedõ
egyéni teljesítmények és megfelelõ mûvészeti program,
közönséget vonzó darabok nélkül egyetlen teátrum sem
lesz fenntartható. Ez derült ki a Színházi Gazdasági
Igazgatók Találkozóján múlt héten Nyíregyházán.
Az ország minden tájáról érkeztek a szabolcsi megyeszékhelyre színházban dolgozó pénzügyi szakemberek. A város adott otthont ugyanis a Színházi Gazdasági Igazgatók Találkozójának, melyet évente két alkalommal rendeznek meg és a résztvevõk szerint itt hasznos szakmai információkhoz lehet hozzájutni.
– Minden kolléga úgy érzi, hogy ez egy olyan alkalom, ahol az aktuális jogszabályokat, aktuális kérdéseket meg lehet vitatni, akár az elõadók segítségével,
akár egymás közti beszélgetések kapcsán – fejtette ki
Kirják Róbert, aki 14 évig volt a Móricz Zsigmond
Színház gazdasági igazgatója és egy éve a direktori
pozíciót tölti be.
A találkozón az is kiderült, hogy Nyíregyházán
évente mintegy 900 millió forintból gazdálkodik a színház. Ennek jelentõs részét az önkormányzattól kapják, de az állam is támogatja az itt folyó munkát, éves
szinten 350 millió forinttal. A bevételek ezen túl a jegyekbõl, a mecénásoktól származó nagylelkû felajánlásokból és esetleges pályázatokból származnak. A teátrum egy-egy évadban átlagosan 90 ezer látogatót
vonz és 400 elõadással csábítja a nézõket.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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AKTUÁLIS

„ELÕTTEM AZ UTÓDOM”

KÖZÖSSÉGI TÉR
A KÖZÖSSÉGÉRT!

Újszerû kezdeményezéssel jelentkezett a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A három esztendeje
alapított, helyi kis- és középvállalkozókból álló, mecénásként is egyre többször feltûnõ kör egy pódiumbeszélgetés-sorozatot hívott életre. Az elsõ, múlt szerdán este a Korona Hotelben tartott est fõszereplõje a
nyíregyházi önkormányzattal partnerségi viszonyban
lévõ, a Master Good cégcsoportot irányító Bárány család volt, „Elõttem az utódom” jeligére.

A MOL Zöldövezeti Program és Ökotárs Alapítvány támogatásával a Kutyafája Közhasznú Egyesület szombaton
délelõtt Nyíregyháza-Császárszállás településen fásítási
akciót szervezett. A munkába bekapcsolódtak Butykáról,
Rozsrétrõl és Mandáról is a lakosok. A cél olyan területek
megújítása volt, amelyek alkalmasak a közösség kikapcsolódására és a közösség összefogásával valósulnak meg.

– Nagyon örülünk, hogy ennyi év után itt, Nyíregyházán ismét megmutatkozhat a családunk – ezekkel a
szavakkal indította a pódiumbeszélgetést Bárány László, a Master Good cégcsoport tulajdonosa, vezetõje,
aki kisebbik fiával, Péterrel érkezett a rendezvényre.
Pontosabban: egyre inkább õk, idõsebb fivérével, az
ifjabbik Lászlóval a tulajdonosok. Az édesapa ugyanis
– aki a Felelõs Családi Vállalatokért Magyarországon
Egyesület elnöke is – tudatosan, tervezetten adja át a
stafétát gyermekeinek évek óta. A tapasztalatok átadása egymásnak is hasznos volt, de Nyíregyháza polgármestere is annak értékelte, aki rendszeresen részt vesz
a társaság összejövetelein, hiszen, mint a rendezvényen
is vallotta: számára kiemelt fontossággal bírnak a helyi
kis- és középvállalkozások.
– Mindig szívesen jövök ide, mert fontos eszmét cserélni a meghatározó helyi vállalkozókkal, s ez szinte már
egy egyre növekvõ baráti társaság. A gazdaság nagyon
fontos egy város életében, ez az alap. Errõl itt az elmúlt
három évben többször volt módom beszélni: honnan
indultunk 2010-ben, micsoda kilátástalan pénzügyi helyzetbõl, csõdhelyzetbõl, és most hol vagyunk. Azóta alig
tudjuk összeszámolni a sikeres pályázatainkat, s az ezekhez társuló milliárdokat, amiket nyert a város.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati képviselõ elmondta, az aprók kertjébe a családok és gyermekek nevével – gravírozott névtáblákkal – ellátott õshonos fákat ültettek, amiket még 100 cserje is követ. Ugyanitt a jövõben
sportpályát is kialakítanak, ami mellé padokat, bográcsozó-szalonnasütõket és filagóriákat helyeznek ki.
– A nyertes pályázatot támogatja az önkormányzat és a
NYÍRVV is. Míg a fiatalok és a felnõttek ültettek, addig a
gyerekek a filagóriában rajzoltak, kézimunkáztak. Mindenki
nagyon jól érezte magát. Köszönöm Barzó Lászlóné munkáját, aki egyesületével szorgalmasan fáradozik közelebbi
és tágabb környezete szépítésén – tette hozzá a képviselõ.
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LÉGI FORGALOMRÓL
Nyíregyházán tartotta soros ülését a Vidéki Repülõterek Szövetsége. A tíztagú érdekvédelmi szervezet közösen szeretne javítani a hazai légi forgalom
infrastruktúráján, hiszen több város komoly nemzetközi forgalmat bonyolít, Nyíregyháza pedig a hazai
repülõgépvezetõ-képzés legjelentõsebb bázisa.
A Vidéki Repülõterek Szövetsége 1999-ben alakult
meg Debrecenben, jelenleg 10 tagjuk van. Céljuk a
vidéki régiók versenyképességének növelése, felzárkózásuk segítése a repülõterek fejlesztésével. Emellett összehangolják a szakmai munkát, közös képzéseket szerveznek, de részt vesznek a jogszabályok felülvizsgálatában, változtatásokat kezdeményeznek, és
keresik a fejlesztések pályázati lehetõségeit is. Az érdekvédelmi szervezet Nyíregyházán tartotta soros ülését, többek között egy aktuális fejlesztésrõl is tanácskoztak. Vadász László elnök elmondta, egy mûholdas
megközelítési eljárást szeretnének meghonosítani a
reptereken, és úgy látszik, hogy ezt sikerül európai
uniós támogatásból megvalósítani.

A LEGJELENTÕSEBB OKTATÓBÁZIS
A Vidéki Repülõterek Szövetségéhez tartozó repterek között Debrecen és Sármellék komoly nemzetközi forgalmat bonyolít, Gyõr-Pér az üzleti repülésekre
specializálódott teherszállítással, Nyíregyháza pedig
a hazai repülõgépvezetõ-képzés legjelentõsebb bázisa. Horváth Péter alelnök kiemelte, a Nyíregyházi
Egyetemen most 20 fõs évfolyamok indulnak, ezzel
párhuzamosan folyik a Wizz Air kadét program, ahol
70 pilótát képeznek.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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BRONZMECCS

ELISMERÉS

A döntõbe jutásért vívott párharc második mérkõzésén is vereséget szenvedett a BKG Príma ellen a Sunshine
NYIKSE NB II-es férfi kosárlabda-együttese. A vendégek keretében hét külföldi is játszik, így ennek tudatában tisztességesen helyt álltak a nyíregyháziak, akik a harmadik negyedet meg is
nyerték. A debreceniek az alapszakasz
során is kiemelkedtek a mezõnybõl, és
már a magasabb osztályra készülnek.
A NYIKSE így a folytatásban a harmadik helyért játszhat.

Kovács Zoltán „Caramel” lett a
2016. Év ifjúsági profi ökölvívója! A
MÖSZ Profi tagozatának díját a szombati Felix Promotion székesfehérvári
rendezvényén vehette át az NYVSC
Big Boxing öklözõje, aki a WBO Európa-bajnoka. Nagy Lajos tanítványa
a közelmúltban a Pápán rendezett
címvédõ mérkõzésen nagy csata után
tartotta meg övét olasz ellenfelével
szemben. A szakemberek szerint rövidesen világbajnoki címért szállhat
ringbe.
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VERESÉG

KÉT ÉREM

Fontos meccsen lépett pályára a férfi
kézilabda NB I/B-ben az NYKC. A
nyíregyháziak azt a Kecskemétet fogadták, mely csak három ponttal volt
lemaradva a nyírségiek mögött. A végig szoros találkozón az elsõ félidõben a hazaiak vezettek, de szünet után
fordított a KTE. Bár a végén felcsillant
a remény az egyenlítésre, a büntetõ
kimaradt, míg a másik oldalon betaláltak a kecskemétiek, így 19–17-re
nyertek.

A Szeged és a Debrecen ellen zárta a
bajnoki szezont a Nyíregyházi Sportcentrum NB II-es nõi röplabdaegyüttese.
A hétvége elsõ napja 3–0-ás gyõzelmet
hozott a felnõtt és a junior csapatnak
egyaránt, vasárnap pedig a felnõttek 3–
0-ra kikaptak, a juniorok viszont szettveszteség nélkül nyertek. A felnõttek 12
gyõzelme végül bronzérmet, míg a juniorok 18 sikere ezüstérmet hozott a
Sportcentrumnak. Érdekesség, hogy a
két csapat ugyanazokból állt ki.

KÉT EZÜST ÉS EGYÉNI CSÚCS!
Már az elõfutamok során sejteni lehetett,
hogy valami készül a Debreceni Úszó Országos Bajnokságon. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzõje, Szurovcsják Ivett új
egyéni csúccsal a harmadik legjobb idõvel
jutott be 100 méter mellen a döntõbe. Az
esti fináléban aztán még egy lapáttal rátett
a nyíregyházi versenyzõ, és 1:09:97-es új
egyéni csúccsal a második helyen ért célba, mindössze 7 század(!) másodperccel
lemaradva Vécsei Réka mögött, de megelõzve többek között Hosszú Katinkát és
Sztankovics Annát.
És még nem volt vége! Ivett 50 méter
mellen is rajthoz állt, és Urbin Tamás tanítványa 32,24-es idõvel másodikként csapott
célba, ismét megelõzve Hosszú Katinkát.
A gyõzelmet Molnár Flóra szerezte meg.
Az érettségi elõtt álló Szurovcsják Ivett így
két nap alatt kétszer is a dobogó második
fokára állhatott.
– Százon két századdal maradtam el a
„B” szinttõl, 50-en viszont ez sikerült. Nem
biztos még a vb indulásom, ezért júniusban a Budapest Openen szeretnék „A” szintet úszni, hogy ott lehessek a világbajnokságon – mondta Szurovcsják Ivett.
Hatházi Dóra komoly sérülését követõen tért vissza, három pillangó (50 m, 100
m, 200 m) számban is „B” döntõs lett, ami
biztató eredmény. Gyula Sándor tanítványának a közelmúltban eltört a lába, és
sokat kellett kihagynia.
– Úgy terveztük, hogy Hatházi Dórának
ez lesz az elsõ versenye a sérülés után, és

Szurovcsják Ivett két ezüstöt szerzett az
ob-n
14 évesen a felnõtt mezõnyben nagyon jól
helyt állt, mindegyik számában a „B” döntõben úszhatott. Ami a csapatot illeti, nagyot léptünk elõre, a tavalyi 135 pont helyett 190-et gyûjtöttünk – mondta Urbin Tamás vezetõedzõ.

VISSZATÉRÉS A SZÜLÕFÖLDRE

Dajka Lászlót (balra) Szûcs Mihály sportigazgató mutatta be

SPORTPROGRAM
Április 29., szombat 14.30 Continental
Aréna, Kölcsey DSE–Miskolc kézilabda-mérkõzés
Április 30., vasárnap 17.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Szolnok
labdarúgó-mérkõzés

Gyõzött a hétvégén Soroksáron a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgócsapatot
elõször irányította az új vezetõedzõ, Dajka László.
AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 30., vasárnap 21.30 Nyíregyháza Spartacus–Szolnok labdarúgó-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

14

A sorrend általában fordított, ezúttal
azonban a bemutatkozás megelõzte a bemutatást. Dajka László két nappal a soroksári meccs elõtt vette át a csapat irányítását, és hogy maximálisan a felkészülésre
koncentrálhasson, ezért a hivatalos bemutatásra csak a találkozó után került sor.
Szûcs Mihály sportigazgató vázolta, miért
esett a választás Dajka Lászlóra.
– Mindössze két napja volt az elsõ találkozó elõtt, és örülök, hogy sikerült gyõzelemmel debütálnia. Mellette szólt a kiválasztáskor, hogy helyi kötõdésû, és nagyon
szeretett volna már a megyében dolgozni.
Minden szükséges végzettséggel rendelkezik, és bízunk abban, hogy irányításával a
csapat jól szerepel majd. Számunkra egy
cél lehet ebben a bajnokságban, a hátralévõ meccseken minél több pontot szerezni,
és minél elõrébb végezni – mondta Szûcs
Mihály sportigazgató.

Dajka László Nyíregyházán született,
Rakamazon, majd Kisvárdán élt. Örömmel
fogadta a megkeresést.
– Szabolcsi gyerek vagyok, és bár 25-26
éve dolgozom az edzõi pályán, a megyében még soha nem kaptam feladatot. Nagyon szerettem volna már visszatérni, és
ha most segíteni tudok a Spartacusnak, akkor örömmel teszem. A célunk az, hogy
feljebb lépjünk a tabellán, bár tudom, hogy
nehéz mérkõzések jönnek. A rajt viszont
jól sikerült, ami lélektanilag is sokat számít. Hogy mit lehetett csinálni ilyen rövid
idõ alatt? Rengeteget beszélgettem a játékosokkal, taktikailag pedig az együtt mozgást gyakoroltuk. Azt láttam a csapaton,
hogy nagyon szeretnék megvalósítani azt,
amit kérek tõlük, és biztos vagyok abban,
hogy ennek köszönhetõ a soroksári gyõzelem – mondta Dajka László vezetõedzõ.
Borsos Vilmos maradt a csapat mellett
kapusedzõként, és rövidesen egy pályaedzõ is érkezik, aki segíti a munkát. Itt is
szeretnének helyi kötõdésû szakembert
választani.
2017. ÁPRILIS 28.

PROGRAMOK

IDÕSEK AKADÉMIÁJA

PROGRAMOK
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: április 28-án 16.00: A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója. Téma: Vajda János Gina versei. Május 5-én 16.30:
Alkotó tagtársak 23. László Gézáné és Császár Dytta bemutatkozása – verseik tükrében. 6-án 10.00: Személyes
történet Fukushimáról – Popovics Péter: Fukushima (3.11)
Maradjunk vagy menjünk? címû könyvének bemutatója.
Vendégek: Popovics Péter és Kuragane Kei, a könyv japán
fordítója. A vendégekkel beszélget: Rendes Sándor.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programja: április 29-én
9.30–12.30: Katicabogár készítése.

LIONS EGÉSZSÉGÜGYI SZÛRÕNAP
Immár nyolcadik alkalommal rendezi meg az egészségnapot az Elsõ Nyíregyházi Lions Club együttmûködve a Jósa András Oktatókórház szakembereivel.
Április 28-án, pénteken ingyenes egészségügyi szûrésekkel és kulturális programokkal várják az érdeklõdõket a Kossuth téren. Pénteken délután 14 órától a két
szabadtéri sátorban lesz vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint-mérés, ultrahangos arcüregszûrés. Az
egészségügyi dolgozók életmódtanácsokat adnak, sor
kerülhet számítógépes talpvizsgálatra, a láb rendellenességének kiszûrésére. A kórház szûrõbuszában szemnyomást mérnek, de megvizsgálják a szemfenék állapotát is. A mentõkkel megtanulható és gyakorolható
majd az újraélesztés is. Mindemellett a Kossuth téri színpadon kulturális programok is várják majd az érdeklõdõket, lesz ének, zene, tánc és sportbemutató.
BÁTOR KISKACSÁK. A Burattinó Bábszínház elõadásai: április 29-én 16.00: Bátor kiskacsák. 30-án 10.00: Vitéz László és az elátkozott malom. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
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”. Május 3-án
16.30: A 18. századi betelepítések. Elõadó: dr. Kalmár Já-

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 29., szombat 19.00 Hello, Dolly!, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad
19.00 A Fõfõnök, Dajka bérlet, Krúdy Kamara
Május 2., kedd 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Kotkoda
bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Morgó bérlet, Nagyszínpad
Május 3., szerda 10.00 A kisfiú meg az oroszlánok,
Csipkerózsika bérlet, Nagyszínpad
10.00 Sárkányölõ Krisztián, Kukori bérlet, MÛvész
Stúdió
14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Frakk bérlet, Nagyszínpad
Május 4., csütörtök 10.00 A kisfiú meg az oroszlánok,
Hamupipõke bérlet, Nagyszínpad
10.00 Sárkányölõ Krisztián, Maci Laci bérlet, MÛvész
Stúdió
14.00 A kisfiú meg az oroszlánok, Pókember bérlet,
Nagyszínpad
Május 5., péntek 10.00 Sárkányölõ Krisztián, Mikrobi
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Hello, Dolly!, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad
19.00 A Fõfõnök, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara
2017. ÁPRILIS 28.

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.
nos egyetemi docens, kandidátus. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
SZÖSZMÖTÖLÕ. A Jósavárosi Mûvelõdési Házban
május 5-én 10.00 órától a Szöszmötölõ kézmûves foglalkozássorozat keretében „Készülõdés anyák napjára”.
A REUMA KLUB várja az érdeklõdõket május 8-án 14.00
órától az „Obezitás (kóros elhízás) és reumatológia” címû
elõadásra. Elõadó: dr. Kriston Anikó osztályvezetõ fõorvos. Helyszín: Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesülete, Esély Centrum, konferenciaterem (Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.).

FOTÓPÁLYÁZAT A LEVÉLTÁRBAN
A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltára Református, evangélikus élet címmel fotópályázatot hirdet általános és középiskolás
diákok számára. A kép témája bármilyen, a reformációhoz kapcsolódó tárgy, esemény, épület stb. lehet.
A fényképeket címmel, rövid ismertetõvel és a készítõ
nevével, életkorával, iskolájának, tanárának megnevezésével és elérhetõségének feltüntetésével az
szszbml@mnl.gov.hu e-mail-címre várják 2017. június 15-éig. További felvilágosítás is itt kérhetõ Nagy
Dóra mb. igazgatóhelyettestõl. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó levéltári délutánon kerül sor június 24-én.
FOTÓKIÁLLÍTÁS. Templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében – Bolyán Sándor fotókiállítása. Megtekinthetõ:
május 9-éig, a Váci Mihály Kulturális Központ galériájában. A belépés díjtalan.

22. alkalommal szervezte meg az Idõsek Akadémiája elnevezésû elõadássorozatot a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ. Az ismeretterjesztõ program öt héten át kedden délutánonként várja az idõseket a Római Katolikus Plébánia dísztermében. A nyitó
elõadást Hogyan mondjam el neked címmel tartotta
dr. Exterdéné Zsurkai Ilona mentálhigiénikus.
PROGRAMOK:
2017. május 2. 14.00 Egészségvédelem a mindennapokban. Elõadó: dr. Varga Erzsébet fõorvos.
2017. május 9. 14.00 Koszorúér betegségek és megelõzési lehetõségei. Elõadó: dr. Szilágyi Attila fõorvos.
2017. május 16. 14.00 Sejtjeink szeretetközössége –
Mózestõl az epigenetikáig. Elõadó: dr. Ilonczai Péter
fõorvos.
2017. május 23. 14.00 A szeretet ereje és csodája életünkben. Elõadó: Tóth László plébános.
MACKÓBARLANG címmel kiállítás nyílt a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Sok-sok mackóval,
játékkal és nyereményekkel várják a macikedvelõket.
Megtekinthetõ: május 31-éig. Információ: 30/218-1021.
Helyszín: Nyíregyháza, Toldi u. 23.

TÜNDÉRBÁL A KÖNYVTÁRBAN
Hétfõn megkezdõdött 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.

„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.

GAZDIKERESÕ
Füge: 1 év körüli, ivartalanított, keverék szuka, aki
Tiszatelekrõl került Állatotthonunkba. Elõzõ gazdái az
utcáról fogadták be, de nem jött ki jól a tyúkokkal,
ezért lemondtak róla. Füge egy nagyon aktív, barátságos kutyus.
Csenge: Körülbelül 2 éves, keverék szuka, aki Biri
utcáin kóborolt. Csenge egy nagyon barátságos, bújós nagylány. Állatotthonunkban várja, hogy eljöjjön
érte az álomgazdi!

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

15

HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„ÉNEKELJ, MAGYAR IFJÚSÁG!”
– KODÁLY-HANGVERSENY 1942-BEN
Kodály Zoltán 1926 majd 1937 után 1942-ben is tiszteletét tette városunkban. A jubileumi hangversenyt az
Iskolánkívüli Népmûvelési Bizottság Széchenyi emlékbizottsága szervezte meg Vikár Sándor zeneiskolai igazgató rendezésében, akik ezzel kívántak fejet hajtani és
tisztelegni Kodály Zoltán születésének 60. évfordulója,
valamint a 150 évvel ezelõtt született Széchenyi István
emléke elõtt. Az „Éneklõ ifjúság” címû hangversenyt a
Kálvineum Leánynevelõ Intézet udvarán tartották meg
1500 tagú kórus részvételével, az ünnepelt Kodály, valamint Bárdos Lajos zeneakadémiai tanár személyes közremûködésével.
A dal magasztos ünnepén a nyíregyházi elemi, polgári
és középiskolák kórusai vettek részt. A mûsort maga Bárdos Lajos ismertette, aki közben is több alkalommal szólásra emelkedett, hogy beszéljen a „magyar népdalkutatás és gyûjtés nemzetpolitikai és mûvészeti szenzációjáról, Bartók és különösen Kodály 18.000 darabra emelkedõ õsi magyar dallamgyûjtésének nagy horderejérõl”. A
mûsor történeti érdekességû, nyugati mesterek (pl.
Palestrina, Mozart, Orlando di Lasso) mûveivel indult annak igazolásául, hogy „a magyar szeme az európai távlatokat is kereste minden idõben”, majd Kodály által gyûjtött népdalok és a mester kórusmûvei hangzottak fel.
Az eseményre így emlékezik Vikár Sándor: „Kodály
örömmel jött le, elhozta magával feleségét is és Bárdos
Lajost, feleségével együtt. Mindketten vezényeltek
összkart, Kodály tanár úr a «Forr a világ»-ot, melyet most
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is meg kellett ismételni. Kedves epizódja is volt az ünnepség befejezésének. A vendégeket kikísérte az esti vonathoz az éneklõ ifjúság nagy tömege. A vonat ablakából Bárdos tanár úr elvezényelte nekik a «Forr a világ»ot s az énekkarok lelkesen énekelték az utazó közönség
nagy tetszése és tapsvihara közepette.” Kodály néhány
héttel késõbb ezúttal is, mint öt évvel ezelõtt, ajándékkal, legújabb pedagógiai mûvével lepte meg a Leánykálvineum énekkarát.
Képünkön Vikár, Kodály és Bárdos látható a Kálvineum
leánykarával.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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