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FEJLESZTÉS

TÖLTÕÁLLOMÁS.
Épül a töltõállomás és
már jövõ év elején
hadrendbe állhat a 41
darab új, környezetkímélõ busz.
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AJÁNDÉK

KÖZLEKEDÉS

BUSZBALESET.
A veronai tragédia
ráirányította a figyelmet az autóbuszos
személyszállítási
szolgáltatásokra.
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AKTUÁLIS

PLAKÁTOK.
A sok helyen látott
önkifejezési mód
Nyíregyházát is elérte:
több ízben rongáltak
meg plakátokat is.
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TOVÁBBJUTOTTUNK!
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JÖVÕD A TÉT!

ÉPÜLÕ PARKOLÓHÁZ, VÁLTOZÓ REND
Mint már korábban is beszámoltunk róla, 2018 februárjára egy új, kétszintes, 361
férõhelyes parkolóház épül fel a Jósa András Oktatókórház területén. Az építkezés
zavartalan lebonyolítása érdekében október 12-étõl elõreláthatólag 2018. február
elejéig a Sebészeti Tömb, a Gyerekosztály régi épülete és az Intézeti Gyógyszertár
közelében lévõ parkolóhelyek egy része átmenetileg le lesz zárva. A parkolóhelyek
számának ideiglenes csökkentése kellemetlenségekkel járhat, ezért a kórház vezetõsége a lakosság türelmét és megértését kéri. A gépjármûvel történõ ki- és behajtásra a Nagyvárad utcai, míg az intézmény elhagyására a Czuczor utcai kaput is igénybe lehet venni. A díjfizetés nem változik. A Bocskai utcai bejáratot úgy, ahogy eddig
is, kizárólag a mentõk használhatják.

XXIV. ÉVFOLYAM 40. SZÁM
2017. OKTÓBER 13.

SZALAGAVATÓK SZEZONJA

Egymást követik a végzõsök ünnepei: minden hétvégére jut ilyentájt egy-két nyíregyházi középiskola szalagavatója. Képünk
a Vasvári Pál Gimnázium érettségizõinek szalagtûzõjén készült a Continental Arénában. Még több fotó a nyiregyhaza.hu-n,
s még több felvétel nemsokára a Nyíregyházi Televízióban. Szerkesztõségünk ugyanis folytatja a már több mint egy évtizedes hagyományát: ezúttal is teret ad a középiskolások látványos produkcióinak. A mostani mûsorok elsõ összefoglalóját
október 21-én láthatják majd, addig is kedvcsinálóként a tavalyiak legjobb táncait válogattuk össze egy csokorba. Ezt a KultÓra címû magazinunkban láthatják október 14-én, szombaton 20.30-tól, valamint vasárnap 9.30-tól és 22.00-tól.

Átadták Kelet-Magyarország legnagyobb logisztikai
raktárközpontját a Nyíregyházi Ipari Parkban. A több mint
50 ezer négyzetméteres csarnokot a Révész Cégcsoport
építtette. A beruházás 9 milliárd forint értékû, amihez
állami támogatást is kaptak. A raktárközpontot szerdán
ünnepélyes keretek között avatták fel, melyen részt vett
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is.

10 hónap alatt épült meg az új, 52 000 négyzetméteres
csarnok, ahol naponta 40 kamiont lehet áruval feltölteni.
– Ráébredtem arra, hogy a hosszú távú megmaradás része, hogy ne csak fuvarozási, hanem komplett szolgáltatást nyújtsak a megbízóimnak, beleértve a logisztikát is –
fogalmazott a Nyíregyházi Televíziónak Révész Bálint, a
Révész Cégcsoport elnök-tulajdonosa.

Sétakamionozásra vitte Révész Bálint tulajdonos szerda délelõtt Orbán Viktort. A miniszterelnök, ahogy megérkezett az új raktárközponthoz, úgy döntött, kipróbálja a
cégcsoport új jármûveit. Ezúttal maga a tulajdonos volt a
sofõrje.

ELSÕK A MAGYAR PIACON

MEGKÖSZÖNTE A TÜRELMET ÉS SEGÍTSÉGET
Rövid köszöntõjében hozzátartozóinak és a munkatársainak is köszönetet mondott Révész Bálint azért, hogy az
új beruházás megvalósulhatott. Mint kiderült: rekordidõ,

A Révész Cégcsoport 500 kamionnal és 600 munkatárssal rendelkezik, az új beruházással együtt pedig már
260 000 négyzetméterre nõ a raktárkapacitása. Ezzel az
infrastruktúrával a cég Magyarországon piacvezetõ és
Európában is a 10 legnagyobb között tartják számon. A
cégcsoport megbízói között megtalálhatóak egyébként a
legjelentõsebb multicégek.
(Folytatás a 3. oldalon.)
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„NAGY MAGYAR SIKER RÉVÉSZÉK BERUHÁZÁSA!”

Orbán Viktor miniszterelnök és Révész Bálint, a Révész
Cégcsoport elnök-tulajdonosa a logisztikai központ
átadását követõen

NAPRÓL NAPRA
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ÚJ KUTYAFUTTATÓ ÉPÜL

LÁTHATÓK A PÁRDUCIKREK

Újabb kutyafuttatóval örvendeztetik
meg a nyíregyházi kutyabarátokat. A
létesítmény a Kert közben épül, ahol
az ebek nemcsak kergetõzhetnek
majd, hanem különféle pályákon is
játszhatnak, biztonságos, modern környezetben.

Már láthatók a Nyíregyházi Állatpark perzsapárduc-ikrei. Az egyikõjük
nõstény, a másikójuk hím. A 12 hetes
kölykök eleinte egy látogatóktól elzárt
barlangrendszerben cseperedtek, de
most, hogy 3 hónapossá váltak, elkezdtek ismerkedni a külvilággal.
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PARKOSÍTÁS A TÖRZS UTCÁN

KOVÁCS KATI NYÍREGYHÁZÁN

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának támogatásával 20 fát ültettek el Örökösföldön, a Törzs utcán
a Bátor Környezetvédõk Egyesülete
szervezésében. A parkosítási tevékenységet Tóth Imre, Örökösföld önkormányzati képviselõje is támogatta.

Kovács Kati ismét elkápráztatta a
nyíregyházi közönséget. Szombaton
este a Váci Mihály Kulturális Központban adott nagy sikerû koncertet. Tavaly
is járt már Nyíregyházán, csakúgy mint
akkor, idén is felcsendültek az örökzöld slágerei.

HETVEN BÉBI KAPOTT
FACSEMETÉT
Hetven új fával gazdagodott hétfõ délelõtt a kertvárosi Újéletfa-liget. Azok a
családok, akik jelentkeztek a Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. által idén is meghirdetett Újéletfa-akcióra, részt vehettek egy régi hagyomány felelevenítésében, fát ültettek
újszülött gyermekük tiszteletére.
Az Újéletfa-liget ötletadója dr. Adorján
Gusztáv. A város önkormányzati képviselõje elmondta, egy régi hagyományt elevenít fel a faültetéssel a város. Egykor a
családok ugyanis így ünnepelték meg, ha
gyerek született a családba. A szülész-nõgyógyász fõorvos, kórházigazgató hangsúlyozta, a csemeték azt is jelképezik, hogy
a gyerekek Nyíregyházához kötõdnek. Ráadásul a szabolcsi megyeszékhelyen az elmúlt években folyamatosan nõ a születések száma – errõl már dr. Kovács Ferenc
polgármester beszélt, aki hozzátette, a
város jövõje attól is függ, hogy hány gyerek lát napvilágot Nyíregyházán, hiszen
egy újabb generációt alkotnak majd.

FOLYAMATOSAN GYARAPODUNK
A kertvárosi liget hétfõ délelõtt 70 új
fával gazdagodott. Minden baba egy kõ-

rist kapott, amit a szülõk, nagyszülõk, testvérek közösen ültethettek el. A fákat egy
táblával jelölték meg, melyen a gyerekek
neve és születési dátuma olvasható. A városban összesen két Újéletfa-liget található, melyekben a mai ültetésekkel együtt
már 230 facsemete jelzi, a megyeszékhely
folyamatosan gyarapodik.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

ELSZABADULT A TÛZIFA ÁRA
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90. SZÜLETÉSNAP

KATONADALOKAT ÉNEKELTEK

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Mester Gyulát, városunk
szépkorú polgárát Jászai Menyhért alpolgármester. Gyula bácsi megyei
sportvezetõ volt és testnevelõ tanár.
Sportsikereit számtalan állami kitüntetéssel jutalmazták már.

A Sóstóhegyi Öregfiúk énekkara
elsõ helyezést ért el és a különdíjat is
megkapta Debrecenben a XI. Katonadalok Fesztiválján. A csapat tagjai:
Dávida László énekkarvezetõ, Csáki J.,
Kötény L., Kulcsár F., Lõkös I., Szabó
M., Türk F., Vass B., Zelei A.

Gondban vannak a hagyományos tüzelõanyaggal, különösen a tûzifával fûtõk
közül azok, akik még csak most szeretnék beszerezni a télére valót: szinte lehetetlen gyorsan és „emberi” áron fûtõanyaghoz jutni.
Csakúgy mint tavaly, idén is országos
méretûvé vált a tûzifahiány. A tüzépeken
magas árakon lehet csak akácfát kapni, az
erdészetek pedig elõször a szociális tûzifa
kitermelését kezdik meg, amit az önkormányzatok osztanak majd ki a rászorulóknak – tudtuk meg az egyik helyi tüzépen.
Emellett a külföldrõl importált tüzelõanyagok szigorított szabályozása is nehezíti az ellátást. A tûzifa ára tavalyhoz képest 30 százalékkal emelkedett. Míg tavaly
1500 és 2500 forint között lehetett kapni
mázsáját, addig idén 3 és 5000 forint között mozog az ára.

TELJES KÖRÛEN ÉRTÉKESÍTENEK
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VIRÁGOSÍTÁS, GYEREKEKKEL

MOZDULJ, SÓSTÓHEGYEN

600 tõ cicabajszú és 300 tõ kisfejû
árvácskát ültettek el petõfis és bemes
gyerekek a Kossuth és a Szent Miklós
tereken. Évek óta hagyomány, hogy a
NYÍRVV Nonprofit Kft. iskolai osztályokat is bevon a város õszi virágosításába.

A Sóstóhegyi Szabó Lõrinc Tagintézmény tornatermében Batta Mónika
gyógytornász irányításával újra gerinctornára várják az érdeklõdõket. A
Mozdulj Nyíregyháza! ezen programja
minden kedden óriási sikert arat a
résztvevõk körében.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Észrevételünkkel megkerestük a NYÍRERDÕ Zrt.-t. Levelükben arról tájékoztatták szerkesztõségünket, hogy – mûködési
területükön – az összes erdõterületnek csak
mintegy egyharmadán gazdálkodnak, és
az arány a térség tûzifa árualapjában is
érvényes. A társaság a körzeti erdõtervekbe foglalt fakitermelési lehetõségeket maximálisan kihasználva – a természetvédelmi korlátozásokat betartva – tervezi szezonját, a termelésekbõl kikerülõ tûzifát
teljes körûen értékesíti. Az elmúlt években
az állami erdõgazdaságok közül a legnagyobb mennyiségben szolgáltak ki szociális tûzifát, közel 30 000 köbmétert évente. A most induló szociális tûzifa programban a prognózisuk szerint a 30 000 köbméter tûzifát meg fogja haladni az önkormányzatok mennyiségi igénye.
– Társaságunk mûködési területén az
akác tûzifa iránt a legnagyobb a kereslet,
ez megmutatkozik a piaci árában is. Az

elmúlt években megfigyelhetõ volt, hogy
a keménylombos tûzifánál lényegesen olcsóbb lágylombos tûzifát is elkezdte vásárolni a lakosság.

FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM:
KIEMELT FELADAT
– A szociális tûzifa értékesítés az állami
erdõgazdasági társaságoknak kiemelt fontosságú feladata. A belügyminiszteri rendelet értelmében az önkormányzatok felé
értékesített tûzifa is a szabályozásnak megfelelõen lakossághoz kerül. Ameddig az
önkormányzatok kiszolgálása tart, addig a
nem szociális körbe tartozó tûzifavásárlók
a független magán-erdõtulajdonosokhoz
vagy magánforgalmazókhoz fordulhatnak
igényükkel. Amennyiben a szociális tûzifa program kiszolgálása befejezõdik, a már
ismert módon tovább folytatódik a lakossági szabadértékesítés. Ennek idõpontja
térségenként eltérõ – tájékoztatta szerkesztõségünket a Földmûvelésügyi Minisztérium sajtóirodája.
Az egyik helyi tüzépen azt tanácsolják,
hogy aki csak teheti, mindig egy évvel elõre szerezze be a tüzelõt, hiszen amellett,
hogy így spórolhat is, a száraz fa nagyobb
hõérzetet tud biztosítani.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2017. OKTÓBER 13.

FEJLESZTÉS

„NYÍREGYHÁZA SZÉP FEJLÕDÉSI PERSPEKTÍVÁK ELÕTT ÁLL”
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Révész Cégcsoport beruházását mindvégig támogatta
és elõsegítette a nyíregyházi önkormányzat – hangzott el
az ünnepélyes avatáson.
– Polgármesterként nagyon örülök, ha Nyíregyházán egy
komoly beruházás valósul meg, fõként, hogyha az új munkahelyek teremtésével is jár. Még nagyobb öröm, ha ezt a
beruházást egy magyar, nyíregyházi családi vállalkozás
valósítja meg, aki nemcsak a cégcsoport vállalkozásain
keresztül, hanem a sport, kultúra támogatásával is ezer
szállal kötõdik és tesz hozzá városunk értékeihez – emelte ki beszédében dr. Kovács Ferenc polgármester.

mány és az önkormányzat. – Nyíregyháza elkötelezett
azon kormányzati célok mellett, amely segíti és támogatja az embereket, az itt élõket és az egész életútjukat. A
fejlesztéseink célja, hogy valamennyi korosztály kiegyensúlyozott környezetben, biztonságban és a lehetõ legélhetõbb közegben valósíthassa meg az álmait – szögezte
le dr. Szabó Tünde, az EMMI államtitkára.

„ILYEN VÁLLALKOZÓK KELLENEK!”
Nagy magyar sikernek nevezte Orbán Viktor a Révész
Cégcsoport fejlõdését. A miniszterelnök szerint, a külföldi
cégek kellenek a gazdaság számára, de a kormány a magyar, családi vállalkozások sikerét, elõrelépését különösen fontosnak tartja. Arról is beszélt, hogy az exportmutatók idén is rekordmagasságban lesznek és szeretné, hogy
ebbõl a magyar tulajdonban lévõ cégek is kivennék a részüket. Emellett azt is mondta, hogy a beruházás Nyíregyháza számára is meghatározó. – Magyarország jövõjét már
nemcsak Budapesten és nemcsak elméleti emberek írják,
hanem valóságos vállalkozók, üzletemberek, befektetõk
és az ország minden pontján, például a korábban oly sokszor elmaradottnak tekintett Nyíregyházán. Mi, akik ismerjük ezt a várost, pontosan tudjuk, hogy ez a jelzõ már

Dr. Kovács Ferenc polgármester
régen idejétmúlt. Szeretném én azt, ha Magyarország minden nagyvárosa olyan jó állapotban lenne és olyan szép
fejlõdési perspektívák elõtt állna, mint amilyenek elõtt az
önök városa, Nyíregyháza áll – fogalmazott avatóbeszédében Orbán Viktor miniszterelnök.
A logisztikai bázist végül fel is avatták. Ünnepélyes keretek között szalagátvágással adták át.

A LEGNAGYOBBAK VANNAK A MEGBÍZÓIK KÖZÖTT
Légi felvétel a logisztikai központról

KEDVEZMÉNYEKET KAPTAK
A sajtótájékoztatóval egybekötött átadáson kiderült, a
csarnok építéséhez a magyar állam 594 millió forint közvetlen támogatást és adókedvezményeket biztosított. Dr.
Szabó Tünde államtitkár mindehhez hozzáfûzte, egy olyan
beruházás valósult meg, amit egyszerre támogatott a kor-

A cégcsoport megbízói között megtalálhatóak a legnagyobb multicégek. Nyíregyházán az egyik legjelentõsebb gumiabroncsgyártóval, a Michelinnel állnak szoros kapcsolatban, ezért is volt szükség az új raktárra. –
– Mi itt, a Révész Cégcsoportban hiszünk a tudás- és
munkaalapú társadalomban és hisszük azt, hogy termelés nélkül nincs jövõ.

KÉSZÜL A TÖLTÕÁLLOMÁS
JÖHETNEK AZ ÚJ BUSZOK
Épül a töltõállomás és már jövõ év elején hadrendbe állhat az a 41 darab új, környezetkímélõ busz, amelyeket pályázaton
nyert el Nyíregyháza. Errõl számolt be dr.
Podlovics Roland projektvezetõ. A töltõállomás a Tiszavasvári úton épül, és az is
kiderült, hogy a helyi járatok telephelye
2020-ra a Korányiról az új üzemanyag-állomás mellé költözik.
A Tiszavasvári úton, az Arany János kollégium és a Bencs László Szakiskola melletti területen épül fel az új sûrített gázzal
mûködõ buszok töltõállomása. Dr. Podlovics Roland projektvezetõ elmondta, a
korábban elhanyagolt, használaton kívüli
laktanyaterületet rendbe tették és már folyik a töltõállomás kivitelezése. Az új üzemanyagkútra azért van szükség, mert az önkormányzat az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program segítségével 41 darab, sûrített földgázzal üzemelõ, úgynevezett CNG buszt nyert el, de ezekhez egyelõre nem volt a városnak megfelelõ töltõállomása.

A KORÁNYIRÓL ELKÖLTÖZNEK
Arról is döntés született, hogy a helyi járatok telephelye a Korányi F. utcáról a
Tiszavasvári útra költözik. A telephely kialakításához pedig újabb forrásokat nyert
a város. – Ez az elsõ üteme az IKOP beruházásnak, a buszbeszerzések mellett. Viszont az eredetileg 5 milliárd forint fõösszegû támogatási szerzõdés módosítására került sor idén nyár elején, melynek eredmé2017. OKTÓBER 13.

nyeként plusz 2 milliárd forintot kapott még
a város, azért, hogy itt egy telephelyet létesítsen a buszok számára. Ez azt jelenti, hogy
mozaikszerûen összeépítve, 2019 év végé-

Ez a logisztikai csarnok sem jöhetett volna létre, ha
egyébként nem lennénk büszke partnerei a Michelinnek, a világ egyik legnagyobb gumiabroncsgyártójának, aki pont nem véletlenül, Magyarországon, Nyíregyházán fejlesztette termelõkapacitásait – tette hozzá Székely Zsolt, a Révész Logisztikai Holding Zrt.
vezérigazgatója.

GÕZERÕVEL DOLGOZNAK
A TÜNDE UTCÁN
Zajlanak a csapadékvíz-hálózat rekonstrukciós munkálatai a Tünde utcán – még
néhány napig teljes lezárás mellett, korábban elõre nem tervezhetõ okok miatt. A
forgalomkorlátozás feloldásáig a kivitelezõ és az önkormányzat egyaránt kéri a városlakók megértését és türelmét.

re a helyi közlekedést kiszolgáló buszoknak a szervizelése, tárolása, kompletten az
egész telephely kiköltözik a Tiszavasvári
útra – fogalmazott dr. Podlovics Roland.

Nagyobb esõzések idején a belvíz milliós nagyságrendû károkat és súlyos közlekedési akadályokat okozott, ezért az önkormányzat 2013-ban elkészíttette „Nyíregyháza Város Komplett belvíz- és csapadékvíz-elvezetési koncepcióját”. Ebbe illeszkedik ez a pályázat is, amely a város öt
területén valósul meg közel 663 millió forintból, 100 százalékos uniós támogatással. A Tüzér utcán, a Malomkertben és a
Lujza–Alma utca területén határidõ elõtt befejezõdtek a munkálatok.

ZÖLDEBB LESZ
A TÖMEGKÖZLEKEDÉS

MEGTAKARÍTÁSBÓL PLUSZ
TARTALOM

Dr. Podlovics Roland hozzáfûzte, az új
üzemanyagtöltõ állomás 2018 év elejére
készülhet el. Ekkor a régi, elavult buszok
egy részét leselejtezik, csak az alacsony
padlós Solarisok közlekednek majd a város útjain. Ezek is csak a reggeli és délutáni csúcsidõben, amikor a legtöbben veszik
igénybe a tömegközlekedést. Napközben
pedig, a tervek szerint csak az új, környezetkímélõk róják majd a város útjait. A 41
új buszból 5 darab csuklós és 36 szóló állhat szolgálatba januártól.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A projektben keletkezett megtakarításoknak köszönhetõen plusz mûszaki tartalommal bõvült a pályázat, így a Virágfürt utcán is létrejöhet a csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítése a befogadó Napsugár utcai
keresztezõdésig. A Tünde utcán jelenleg is
zajlik a kivitelezés, aminek a 75 százaléka
van kész, ez azt jelenti, hogy a Debreceni
úttól a Hübner Kft.-ig már sikeresen lefektették az új, nagyobb keresztmetszetû csöveket. Viszont a hátralévõ szakaszon elõre
nem látható problémával szembesült a ki-

Korábban még csak forgalomkorlátozás
volt, most viszont néhány napig teljesen
le van zárva a Tünde utca
vitelezõ, így az aktuális munkavégzés helyszínén szükséges most az utca mindkét
irányból való lezárása.

NEM TERVEZHETÕ OKOK
– A jelenlegi fennakadást a közmûnyilvántartások pontatlansága miatt a helyszínen fellelt keresztezõ és párhuzamos közmûvek jelenléte és a félig bekalkulált, de
ezen a területen koncentráltan jelentkezõ
folyós homok jelenléte okozza. Azért nagyon fontos az úttest mindkét irányból való
lezárása, mert senki nem kockáztathat emberéleteket, a félsávos lezárást a rendszeres földomlások és a kamionforgalom által
okozott dinamikai terhelés miatt nem lehetett megvalósítani – mondta el kérdésünkre Dankó András, a projekt mûszaki
vezetõje.
(Szerzõ: Kanócz Rita)
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SZÉPKORÚAK

AJÁNDÉK JÁRT A NYUGDÍJASOKNAK

Szerdán egész nap ingyenesen tekinthették meg az állatparkot a nyíregyházi nyugdíjasok. A megyeszékhely tavaly már második alkalommal kapta meg az Idõsbarát
Önkormányzat címet. Az ezzel járó pénzjutalomból hívták meg az idõseket az állatparki látogatásra.

Tanáccsal közösen, hogy hogyan lehetne ezt igazságosan
az idõs emberekre költeni közös kikapcsolódással, és így
esett a választás a térítésmentes állatparki belépésre.

Már a kapunyitás elõtt folyamatosan érkeztek a nyíregyházi nyugdíjasok az állatpark bejáratához, akiket dr. Ulrich
Attila alpolgármester is köszöntött, hiszen az önkormányzat ajándéka volt, hogy az idõsek egy napig térítésmentesen tekinthették meg az országos hírû látványosságot. Mint
elmondta, a megyeszékhely tavaly már második alkalommal kapta meg az Idõsbarát Önkormányzat címet, ami
pénzjutalommal is járt. Sokat gondolkodtak az Idõsügyi

Az ingyenes belépés kizárólag a nyíregyházi nyugdíjasokat illette meg, akik közül lapzártánkig közel kétezren
éltek a különleges lehetõséggel, örömmel fogadva azt. Virág Gyuláné, a Nyugodt Életet Klub elnöke hangsúlyozta,
külön örömükre szolgál, hogy az önkormányzat odafigyel
az idõsekre, és az állatparki látogatás is jó ötlet volt, hiszen õk is kíváncsiak az újdonságokra és a fejlesztésekre.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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EZREKNEK VOLT ÉLMÉNY AZ ÁLLATPARK

2017. OKTÓBER 13.

KÖZLEKEDÉS

SZIGORODÓ SZABÁLYOK

Megyei Jogú Város Közgyûlése

A VERONAI BUSZBALESET ÚJRAÍRTA A JOGSZABÁLYT

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése „Nyíregyháza Város Nívódíja” elnevezéssel kitüntetést alapított.
A kitüntetés a városban hosszabb ideje eredményesen tevékenykedõ olyan jogi vagy természetes személynek adományozható, amely vagy aki tevékenységével jelentõsen hozzájárult Nyíregyháza város gazdasági életének fejlõdéséhez.

Fotó: internet

A kitüntetést évente a decemberi közgyûlésen egy személy vagy szervezet kaphatja.

Jövõ évtõl több ponton is szigorodnak az iskolai buszos kirándulásokra vonatkozó szabályok. 2018-tól már
miniszteri rendelet írja majd elõ, hogy a jármûvezetõk
este 11 és másnap 4 óra között nem vezethetnek, és a
pihenõidejüket is a buszt elhagyva kell tölteniük.
Szinte éppen hogy beléptünk a 2017-es esztendõbe,
amikor január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett és kigyulladt egy magyar fiatalokat szállító busz. Tizenheten meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott. Mint kiderült, a sofõrt alvászavarral kezelték...

13 ÉVESNÉL NEM LEHET IDÕSEBB A BUSZ
A veronai tragédia – teljesen érthetõ okból – ráirányította a figyelmet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásokra. Különösen az iskolás csoportok autóbuszos utaztatásának kérdései kerültek fókuszba. A veronai buszbalesetre válaszolva 2018. év elejétõl szigorúbb szabályokat
vezetnek be. Az új elõírások értelmében a külföldre tartó
iskolai autóbuszos kirándulásokon a jármûvezetõk este 11
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és másnap hajnali 4 óra között nem vezethetnek, és ezt a
pihenõidejüket is a buszt elhagyva kell eltölteniük. A 13
évesnél idõsebb iskolai busszal nem lehet majd iskolai kirándulást bonyolítani, továbbá minden oktatási intézmény
csak olyan szolgáltatóval köthet szerzõdést, amely garantálja, hogy jármûvezetõje nem szenved alvászavarban.
Magyarországon 2016. december 31-én 1557 olyan
vállalkozást tartott nyilván a közlekedési hatóság, amely
rendelkezik Közúti Személyszállítási Engedéllyel, azaz
autóbusszal díj ellenében utast szállíthat.

A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy
jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2017. október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó
Ipartestülete (NIT) ügyvezetõ fõtitkára szerkesztõségünk
kérdésére elmondta, a bejelentés a NIT Hungaryt is váratlanul érte. Az ipartestület álláspontja az, hogy a jelenleg
is hatályos jogszabályok minden alapot megadnak az autóbuszos közlekedés biztonságához: ennek záloga az
elõírások szerint végzett, a forgalomba helyezést megelõzõ vagy idõszakos mûszaki vizsgálat. Kifejtette, álláspontjuk szerint az évjárati korlátozás csak átmeneti idõszak
után vezethetõ be.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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AKTUÁLIS

FALRA FIRKÁLNI BÛNCSELEKMÉNY
Az országban már sok helyen látott önkifejezési mód
Nyíregyházát is elérte: az elmúlt idõszakban több ízben
rongáltak meg plakátokat, vagy közterületen található,
akár magántulajdonban lévõ tárgyakat esetenként trágár feliratokkal. A rendõrséget a jelenség hátterérõl kérdeztük.

színi bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelés alapján indul meg, de a feljelentést – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti. A szóban
tett feljelentést jegyzõkönyvbe kell foglalni, vagy arról
feljegyzést kell készíteni – rögzíti a paragrafus.

A BEJELENTÉSIG HAGYJUK VÁLTOZATLANUL
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje kérdésünkre közölte: az elkövetett
rongálás az okozott kárérték függvényében szabálysértés vagy bûncselekmény. A rongáláshoz fûzõdõ szankció elsõsorban az okozott kár értékétõl függ. Amennyiben a kárérték az 50 000 forintot nem haladja meg, tulajdon elleni szabálysértés miatt az elkövetõ 150 000
forintig terjedõ pénzbírsággal vagy akár elzárással is
sújtható. A falfirka elhelyezésével elkövetett rongálás
azonban bûncselekménynek minõsül akkor is, ha az
okozott kár értéke a szabálysértési értékhatárt nem haladja meg és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel is
büntethetõ – emelte ki dr. Fedor Rita r. õrnagy anélkül,
hogy e helyütt tovább részleteznénk a törvényt.

BÁRKI FIGYELMEZTETHET RÁ
S hogyan lesz a látványos rongálásból a rendõrség
számára is „látható” ügy? A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrõl szóló törvény alapján a szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, a hely-

A rendõrség azt tudja tanácsolni, hogy a megrongált
vagyontárgy tulajdonosa vagy annak képviselõje a rongálás észlelését követõen haladéktalanul tegyen bejelentést a rendõrség ingyenesen hívható 112-es központi
segélyhívószámán vagy személyesen a legközelebbi
rendõri szervnél, és a rendõri intézkedésig hagyja a helyszínt változatlanul. A kár helyreállítása a megrongált
vagyontárgy tulajdonosának feladata. A rongálással okozott kár és a helyreállítás során felmerült költségek közvetítõi eljárás (mediáció) vagy a bíróság jogerõs határozata alapján az elkövetõt terhelheti.

ELFOGTÁK AZ ELKÖVETÕKET
Korábbi nyíregyházi példák: az elmúlt év végén egy,
valamint az idei évben két alkalommal rongálták meg a
Hõsök terén kiállított mûemléknek nyilvánított villamost.
A Nyíregyházi Rendõrkapitányság mindhárom, rongálás elkövetése miatt folytatott büntetõeljárást eredményesen befejezte, az elkövetõket elfogta, gyanúsítottként
kihallgatta és az ügyek iratait vádemelési javaslattal
megküldte az illetékes ügyészségnek – tájékoztatott a
sajtószóvivõ.

CSILLAG ÉS BOHÓCHAL AZ „ÁGYÁSOKBAN”
Elkezdõdött az õszi virágosítás a városban. Több mint
90 ezer hagymás és kétnyári virág díszíti majd a közterületeket. A NYÍRVV munkatársai többek között a Hõsök terén és a Petõfi téren is ültetnek. Rózsákat, krókuszokat, mini tulipánokat és árvácskákat választottak,
hogy késõ tavaszig folyamatosan legyenek virágzó nö-
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vények a városban. A Hõsök terén újra a nemzeti, illetve a városi színeink dominálnak, minta tekintetében
pedig kígyó, csillag, valamint bohóchal formájú ágyással is találkozhatnak majd a járókelõk. Az õszi munkálatok még tartanak, a virágosítás nettó 5,5 millió forint
értékû.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozza „Nyíregyháza Városért” „Bencs Kálmán Díj” adományozásának rendjét.
A Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán Díj emlékérem
magyar és nem magyar természetes személyeknek (továbbiakban: személyek) adományozható Nyíregyházán,
illetve Nyíregyházáért az adott évben kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenységük elismeréseként.
Az emlékérmet – amely a decemberi közgyûlésen kerül átadásra – egy évben legfeljebb három személynek
lehet odaítélni.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti.
A javaslatokat az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2017.
október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

GAZDIKERESÕ
Ádi: Körülbelül 1,5 éves, keverék kan, akit Nyírtelken találtak, súlyosan lesoványodva, kóborolva egy
barna nyakörvvel a nyakában. Nagyon kedves, barátságos, jó szándékú kutyus. Pórázon szépen sétál.
Chipazonosítóval nem rendelkezett.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY,
Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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SIKERTÖRTÉNET

LÁTVÁNYOS SHOW-MÛSORBAN BIZONYÍTOTTUNK
MÁR A KÖZÉPDÖNTÕBEN A SZABOLCSI CSAPAT
74:66 arányban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye csapata nyerte a zalaiakkal szemben a Duna Televízió Magyarország, szeretlek! címû mûveltségi vetélkedõjének
vasárnapi, hatodik elõdöntõjét, így továbbjutottak a középdöntõbe. A csapatkapitány Harsányi Levente volt, a
sztárok: Pregitzer Fruzsina, Jászai Mari-díjas színésznõ,
a Móricz Zsigmond Színház tagja, Nagy Sándor színmûvész és Bárány Kristóf, a 4 for Dance együttes táncosa.
Szeptember 3-án indult a Duna TV vetélkedõjének, a
Magyarország, szeretlek! címû mûsornak az új évadja,
amelyben számos újdonság várta a nézõket. Nemcsak a
csapatkapitány személye, a díszlet és a szabályok változtak meg, hanem õsztõl már az ország megyéi játszanak
benne egymással: a sorból így nem maradhatott ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sem, és vasárnap este mi mérkõzhettünk meg a zalaiakkal. Az pedig külön öröm, hogy
a közel másfél órás vetélkedõ végén a mieink állhattak fel
a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára és juthattak be a
középdöntõbe.

Fotó: Médiaklikk

A szabolcsi (balra) és a zalai (jobbra) csapat játékosai a mûsorvezetõ, Szente Vajk körében

KRISTÓF MÁR MÁSODSZOR JÁTSZOTT
– A mûsor szerkesztõi közvetlenül kerestek meg minket, és megkérdezték, hogy volna-e kedvünk játszani, képviselni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Persze elõtte
egyeztettek a megye részérõl is az illetékesekkel, akik kifejezetten örültek volna, ha valamelyikünk a 4 for Dancebõl is ott lenne a csapatban. A fiúkkal ezek után megbeszéltük és végül rám esett a választás – emlékezett vissza
az elõzményekre Bárány Kristóf, aki nagyon örült a felkérésnek, hiszen már korábban is volt szerencséje játszani a
Magyarország, szeretlek! címû mûsor egyik régebbi adásában. – Mivel november 8-án egy új, egész estés mûsorunk lesz a 4 for Dance-szel a Váci Mihály Kulturális Köz-
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pontban, ezért szinte minden idõnket az erre való felkészülés töltötte ki, így nem igazán tudtam a televíziós mûsorra készülni. Nem volt más választásom, mint bízni a
saját tudásomban.

FANTASZTIKUS VOLT A KÖZÖNSÉG
– Maga a vetélkedõ nagyon izgalmas volt, körülbelül
az adás felénél még döntetlen volt az állás. Persze, mindeközben nagyon jól szórakoztunk. Még a mûsor elõtt egy
próbajáték során megismertették velünk a játékszabályokat, ahol már a csapattársaimmal, Pregitzer Fruzsinával
és Nagy Sanyival vidám, baráti hangulat alakult ki közöttünk. A közönség is fantasztikus volt, ezúton is nagy kö-

szönet a megyei küldöttség minden egyes tagjának, külön
kiemelve a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium összes
diákját, pedagógusát – hangsúlyozta Kristóf.

IRÁNY A KÖZÉPDÖNTÕ
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye most már biztosan ott
lesz a középdöntõben és bízunk benne, hogy a döntõben
is. Hogy ki/kik képviselik megyénket a következõ fordulóban, azt még nem lehet tudni, de Kristóf azt mondja,
drukkol nekik, bárhogyan is alakul, persze, titkon reméli,
hogy ismét megtiszteltetés érheti, és újból a küldöttek között lehet.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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OKTATÁS

A THG KFT.-É A HOLNAP VÁROSÁÉRT DÍJ
A fõvárosban adták át az idei nyertes védjegyhasználóknak A Holnap Városáért Díjakat múlt héten. A nyíregyházi Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.-t
a háromszintes értékelõfolyamat után a Tiszta városért
kategóriában ismerték el.

Petró Árpád ügyvezetõ elmondta, az ítészek a díjjal a
THG Kft. teljes tevékenységét értékelték, ami a kukaürítéstõl a tudatformálásig nagyon sok feladatkört magában
foglal, például a Hulladékért Virágot akciót és a Szelektív
Szombat elnevezésû családi napot is. Reményei szerint

JOGÁSZKÉNT, ROMAKÉNT
A 2017-18-as tanév elsõ szemeszterére a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumba 27 hallgatót vettek fel, közülük 23-an roma származásúként
azonosítják magukat és jelenleg jogásznak, valamint
többek között mechatronikai mérnöknek tanulnak –
tudta meg a Nyíregyházi Napló szerkesztõsége.

A 2010-ben alapított City Hungary Program a fenntartható és élhetõ magyar városok vezetõ fóruma, amely azt
tûzte ki célul, hogy olyan hazai és nemzetközi modelleket, tapasztalatokat, eszközöket mutasson be, amelyek már
eredményt hoztak. A program része a 2013-ban alapított
nemzeti fenntartható városdíj, A Holnap Városáért Díj is,
amelyet a napokban vehetett át a THG Kft. nevében Petró
Árpád, a társaság ügyvezetõje is.

KUKAÜRÍTÉSTÕL A TUDATFORMÁLÁSIG

RÖVID HÍREK

Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke
adta át A Holnap Városáért Díjat Petró Árpádnak, a THG
Kft. ügyvezetõjének
pedig ezekkel a társaság elõsegíti a jövõ nemzedékének
környezettudatos nevelését és a fenntartható fejlõdés alapelveinek megvalósulását is.
(Szerzõ: Farkas Fanni, Szoboszlai Tibor)

DÖNTS JÓL, JÖVÕD A TÉT!

Tizenhárman közülük a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, öten tanító, hárman szociálpedagógus, ketten csecsemõ- és kisgyermeknevelõ, valamint testnevelés–történelem szakos tanár, képi ábrázolás és gépészmérnök képzésben vesznek részt. Kilencen a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karán, a nyíregyházi intézményben tanulnak, diplomás ápoló, egészségügyi szervezõ, védõnõ, szülésznõ, mentõtiszt és szociális munka szakon. Három hallgató a DE egyéb karairól kerül ki: jogásznak, mechatronikai mérnöknek és gazdasági informatikusnak tanulnak,
de van szakkollégista a Szent Atanáz Hittudományi
Fõiskoláról is, aki görögkatolikus hittanárnak készül.
Az Evangélikus Roma Szakkollégium kiadványainak sorában a közelmúltban megjelent a Szakkollégiumi Tudástár 4. tanulmánykötete, Hüse Lajos–Molnár
Erzsébet: Fiatal felnõttek iskolai és társadalmi
inklúziójának támogatása címmel. A kötet a társadalmi kirekesztés és befogadás különbözõ aspektusait, a
felsõoktatási intézmények belsõ világának szociológiai viszonyait és pedagógiai módszereit elemzi.

MUNKAERÕHIÁNY ÉS TÚLKÍNÁLAT

18. alkalommal rendezte meg a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházán a „Dönts
jól, jövõd a tét” elnevezésû Pályaválasztási Kiállítás Rendezvénysorozatot. A helyszín idén is a Continental Aréna volt, ahol 81 kiállító várta az érdeklõdõket csütörtök
délutánig.
Középfokú és felsõfokú oktatási intézmények, valamint
munkaadók és a kormányhivatal partnerszervezetei, összesen 81 kiállító várta az érdeklõdõket az Arénában (és környékén) megrendezett kiállításon. A cél ezúttal is az volt,
hogy a pályaválasztás és pályakezdés elõtt álló fiatalok a
munkaerõpiacra történõ belépésüket megelõzõen hasznosítható információkra tegyenek szert életpályájuk megtervezéséhez. A rendezvény nyitóünnepségén részt vett
dr. Simon Attila, munkaerõpiacért felelõs helyettes államtitkár. – A mai nappal kerültetek valószínûleg az életetekben a legközelebb a munkaerõpiachoz, hiszen most kaptok egy tömény benyomást arról, hogy mi is vár rátok.
Ahogy a mottó nagyon kifejezõen mutatja, az a bizonyos
„jól” döntés itt, ebben a teremben, ezekben az órákban
dõl el – hangsúlyozta megnyitó beszédében a helyettes
államtitkár.

A PEDAGÓGUSOK FELELÕSSÉGE
Román István, megyei kormánymegbízott elmondta, a
jelenlévõ diákok életük legnagyobb döntése elõtt állnak,
hiszen nagyban meghatározza jövõjüket, hogy melyik
szakmát választják, hogy milyen iskolába és milyen pedagógusok kezei közé kerülnek, hiszen a tanároknak is
óriási felelõsségük van a diákok életében. – Szeretném
megkérni a jelenlévõ pedagógusokat is, hogy nyitott szem-
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mel járjanak körbe, mert a gyerekek figyelnek az önök
véleményére, adnak az önök tanácsaira és nagyon fontos, hogy önök is tájékozottak legyenek a szakmák, a középiskolák, a gimnáziumok tekintetében, hiszen az is cél
ezúttal, hogy mindannyian tájékozódjunk és meglássuk,
hogy milyen lehetõségek vannak a továbbtanulásra. Így a
gyerekek számára sokkal inkább tudnak véleményeket,
javaslatokat, ötleteket megfogalmazni – hangsúlyozta beszédében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetõje.

A munkanélküliség mellett a munkaerõhiány is megjelent megyénkben. Többek között ezért is alakult meg
a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum. Céljuk továbbra
is egy olyan jól mûködõ és széles körû partnerség megvalósítása, amely hosszú távon fenntartható megoldást
jelent a város foglalkoztatási problémáira, ugyanis míg
a munkáltatók részérõl jelentõs igény mutatkozik a
szakképzett munkaerõ iránt, a regisztrált álláskeresõk
szakképzettsége nem mindig felel meg elvárásaiknak.
Ennek jegyében a napokban összeültek a szakképzést nyújtó oktatási intézmények és Nyíregyháza legjelentõsebb nagyvállalatai, hogy egy interaktív beszélgetés részeként közösen cseréljenek véleményt arról, hogyan lehetne erõsíteni a szakképzés és a vállalati szféra
közötti kapcsolatot, milyen információkkal tudják egymás mûködését támogatni, illetve milyen módon tudnak a cégek segíteni, hogy a diákok jobban megismerjék a munkaerõ-piaci elvárásokat és lehetõségeket.

ÉRDEMES NYÍREGYHÁZÁN TERVEZNI
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere kiemelte, nem könnyû dönteni a jövõt illetõen tizenévesen, de
azt szeretnék, ha Nyíregyháza szerepelne a fiatalok terveiben. – A városvezetés hétéves munkájának az eredménye az, hogy ma már Nyíregyháza a hatodik legnagyobb
városa Magyarországnak és a GDP-jét tekintve a harmadik a rangsorban, mindösszesen Gyõr és Debrecen elõzi
meg. Tehát adott a gazdasági alapja és megvan a kulturális alapja is, amit elsõsorban az itt lévõ iskolák képviselnek – hangsúlyozta az alpolgármester.

DÍJAZOTT ISKOLÁK
A diákok mindenféle különlegességgel találkozhattak a
kiállításon, a Széchenyi csapata például egy applikáció
készítését mutatta be az érdeklõdõknek, melyet az elkészítése után ki is próbálhattak – de több helyen is érvényesült a tétel: ezen a kiállításon a kéznek is sok mindent
szabad volt, nem csak a szemnek. A legszínvonalasabb
megjelenésért járó díjat a nyíregyházi Westsik kapta, a
szintén nyíregyházi Zay és a mátészalkai gépészeti elõtt.

HIÁNYSZAKMÁÉRT ÖSZTÖNDÍJ
„Ez a szakma kell nekem!” címmel tartott rendezvényt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum az általános iskolák pályaválasztási felelõseinek. A cél az volt,
hogy bemutassák nekik a központ intézményeit, az
ott zajló innovációkat, az együttmûködési lehetõségeket és a képzési struktúrákat.
A továbbtanulás elõtt álló diákoknak egyre jobban
megéri szakmát, illetve hiányszakmát választani. Az
utóbbiak esetében ráadásul számos ösztöndíjprogrammal és pályázattal támogatják a tanulókat. A hiányszakmák listája évrõl évre változik, de az aktuális rangsor megtalálható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
weboldalán is, a www.nyiregyhaziszc.hu oldalon.
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SZÍNHÁZ

VALÓSÁGGÁ VÁLT CSODA A DIÓTÖRÕBEN
„ÉLETRE KELNEK” MARIKA BABÁI
FAKARDIN HELYETT FÉNYKARDIN

Olt Tamás reméli, egyszer saját kicsi fia is láthatja majd
a Diótörõ herceget, élete elsõ meserendezését, amelyet
október 13-án 17 órától mutatnak be a Móricz Zsigmond
Színház nagyszínpadán.

Fiatalember lévén, neki is egyik kedvence a Star Wars,
amibõl minden rendezésébe bekerül valami. A Diótörõ
hercegbe az eddigieknél is több: például a harci jelenetek. Az eredeti mesejátékban Fakardin kapitány szerepel,
aki a mostani elõadásban inkább Fénykardin, ugyanis fakardot a mai gyermekek csak népmûvészeti vásárokban
láthatnak, sokkal kedveltebb számukra a fénykard, ami a
csillogásával lenyûgözi õket. Milyen lesz a darab látványvilága? – kérdeztem ezután.

Társulatunk egykori tagja negyedik éve a Nemzeti Színház mûvésze. Nevét nemcsak színészként ismerik országszerte mind többen, de íróként és rendezõként is több felkérést kap. (Sokoldalúságát jelzi, hogy egykor színészzenekarunknak is oszlopos tagja volt.) OIyan emlékezetes
darabok színpadra állítása fûzõdik a nevéhez teátrumunkban, mint az Ájlávju... de jó vagy, légy más! vagy a Taurin
Trauma.

LAKATOS MÁRK TERVEI ALAPJÁN

– Már gyermekként is nagyon szerettem Hoffmann meséjét, a Diótörõ és az Egérkirályt, a Csajkovszkij szvitjénél
bûbájosabb zenét pedig elképzelni sem tudok – nyilatkozta lapunknak. – Varázsos, mint mindig is volt számomra a
karácsonyeste, amikor játszódik a darab története. A misztériumra szüksége van a gyermeki léleknek, s én ezt megkaptam a szüleimtõl, akiknek hála, boldogan vártam mindig a Jézuskát. Ebben a darabban is megtörténik a csoda,
hiszen „életre kelnek” Marika babái. Már a nemrég született kisfiam is háromszor hallotta a mesejátékot. Szeretném,
ha az általam rendezett elõadást is láthatná majd! A Gothár
Péter, Selmeczi György és Kapecz Zsuzsa alkotta mesejátékot mutatjuk be, amit Kaposváron láttam évekkel ezelõtt.
Óriási hatását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a zenéje azonnal megmaradt a fejemben, s azóta is dúdolom egyegy dalát. Selmeczi György muzsikája mellé becsempésztem Csajkovszkij egy-egy dallamát is.
Arra a kérdésemre, mi jellemzi õt rendezõként, Olt Tamás elmondta, a nagyfokú szabadság. Semmilyen anyaghoz nem nyúl Szentírásként. Bár tiszteletben tartja az eredeti anyagot, de mindig a színészei „szájízére” igyekszik
azt formálni: tesz bele olyan dolgokat, amik nekik jól áll-
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Fotó: internet

FELEJTHETETLEN DALLAMOK

Olt Tamás
nak. Mivel õ alapvetõen színész, pontosan tudja, hogy ha
a mûvész jól érzi magát az elõadásban, akkor az a nézõnek is tetszeni fog. Hajlamos aktualizálni egy-egy pici jelenetet, reflektálni a közelmúlt vagy a jelen eseményeire.

– Lakatos Márk, az ismert stylist készítette a terveket –
válaszolta. – Épített díszletelem nincs, mert rengeteg „Egerünk” és „Huszárunk” lesz, vagyis népes a szereplõgárda, így el sem férne igazán a színpadon, ráadásul másik
kiváló segítõtársam Gulyás Anna koreográfus, akinek útmutatásai nyomán táncolnak is a szereplõk, amihez szintén sok hely kell. Vetíteni fogunk mindenre: emberekre,
nagy, gurulós ajtókra, padlóra, ahol rajzok jelennek meg,
mintha valamelyik gyerek folyamatosan készítené õket.
Ahogy színesedik Marika álma, úgy színesedik a színpadon is a látvány. A ruhák is elképesztõek, álomszerûek!
Amikor elõször megláttam õket, többször kicsordult a
könny a szemembõl, mert képzõmûvészeti alkotás is lett
a mesemusical.

HIGGYÜNK AZ EMBEREKBEN
A darab többek között arra tanít, hogy higgyünk az emberekben, a csodákban, amikre mi is képesek vagyunk! A
„kiválasztott” tudja feltörni a csodadiót, de bárki lehet az a
tettei által, ám neki is szüksége van segítségre, szeretetre.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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KULTÚRA

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK
Október 6-a a kormány 2001-es döntése alapján nemzeti gyásznap. Nyíregyházán az oktatási intézmények
mellett közös fõhajtással is emlékeztünk a hagyományoknak megfelelõen az aradi vértanúkra az Evangélikus Nagytemplomban.
Mind a 13 aradi vértanú neve elhangzott az Evangélikus Nagytemplomban tartott megemlékezésen, miközben
fiatalok elhelyezték az emlékezés virágait. Úgy mint 1999
óta minden esztendõben, amióta a Városvédõ Egyesület
felelevenítette a tradíciót.

RÉGI NYÍREGYHÁZI HAGYOMÁNY
1867-ben ugyanis, amikor az osztrák-magyar kiegyezés után hivatalosan elõször lehetett, Nyíregyházán az
evangélikus és a református egyház invitálta a város akkori lakosságát emlékezésre, ez adta a mintát a mostaniakhoz, melynek szervezésében a Kossuth Lajos Gimnázium és az önkormányzat is részt vett. Az ünnepség szónoka, dr. Ulrich Attila alpolgármester hangsúlyozta: mi szinte a semmibõl teremtettük meg 1848-ban azt a közel másfél
éves, dicsõséges idõszakot, és kötelességünk emlékezni a
hõsökre.
– A 13 aradi vértanú, akiket kivégeznek 1849. október
6. hajnalán, az nemcsak ez a 13 ember, hanem a másfél
év összes szenvedését, a másfél év minden emberét képviselik, akik harcoltak, s az özvegyeket, az árvákat, valamint a megnyomorodottakat, akik a harc folyamán szenvedtek sérülést – fogalmazott az alpolgármester.
A mûsort a Luther Márton Kollégium ének és zenekara mellett ezúttal a százesztendõs Zrínyi Ilona Gimnázium tizedikesei adták, költeményekkel, népdalokkal, megidézve a vértanúk korát. Az esemény ünnepélyes zászlóbehozatallal és ökumenikus szolgálattal volt teljes, s a
lényege ennek a múltidézõ, tisztelgõ rendezvénynek is
az, hogy a következõ nemzedék szívét-lelkét megérintse, és formálja a történelmi tudatot. Ez még inkább érvényes a határainkon túl, például Erdélyben, ahonnan a
Kossuth testvériskolájából, a székelykeresztúri Berde
Mózes Unitárius Gimnáziumból érkeztek diákok Nyír-

egyházára.
– Eljöttünk mi ide a kortársainkhoz, hogy tudhassunk
egy kicsit többet errõl a napról. A hõsök életüket adták
értünk és a magyar hazáért. Ez egy nagyon nagy dolog,
hiszen, hogy ha õk nem lettek volna, mi nem lehetnénk itt
– nyilatkozta szerkesztõségünknek László Harmat, az erdélyi iskola diákja.

FÕHAJTÁS DAMJANICH ELÕTT
A nagytemplomi fõhajtást követõen a Tompa Mihály
utcán felállított Damjanich-szobornál folytatódott az emlékezés, ahol Jászai Menyhért alpolgármester beszédében
a hõsök méltatásán túl kiemelte: most olyan idõszakban
vagyunk, amikor nem halnunk, hanem élnünk kell a hazáért. A rendezvényen a honvéd népdalkör énekelt ’48as dalokat, majd a Móricz Zsigmond Általános Iskola elsõsei csákókat, a közéleti szereplõk és szervezetek pedig
koszorúkat helyeztek el.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

BENCS EMLÉKÉREM A NÓTAÉNEKESNEK
Újabb telt házas nótagálát adott Szabó Sándor a Váci
Mihály Kulturális Központban szeptember 30-án, szombaton. Ezúttal azonban nemcsak a népszerû elõadó
adott ajándékot a közönségnek, hanem õt is meglepték: dr. Ulrich Attila alpolgármester nyújtotta át neki
az est folyamán a Nyíregyháza polgármestere által,
elismerése és megbecsülése jeléül adományozható
Bencs László oklevél és emlékérem kitüntetést. Az idén
hetvenesztendõs Szabó Sándor városunkban bõ évtizede szervezi a sokak örömét jelentõ nótaestet évente
két alkalommal. Már a következõ idõpontja is tudható:
2018. március 24.

PROTESTÁNS KIÁLLÍTÁS
Protestáns iskolai mozaik kiállítás nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat a Kárpát-medencében található református és evangélikus iskolák történetét mutatja be. Az érdeklõdõk október 15-éig tekinthetik meg a leporellókat és tárgyakat térítésmentesen a VMKK földszintjén, az intézmény nyitvatartási idejében. A vándortárlat azokba a városokba jut el
elsõsorban, ahol kiemelt szerepet kapott a város történelmében a protestáns oktatás.
– A protestáns hagyományok Nyíregyháza életében a
városalapításig terjedõen visszanyúlnak, hiszen gróf Károlyi Ferenc döntése alapján jöttek a lutheránus vallású
evangélikus tirpákok a városba. Az elsõ középfokú oktatási intézményt is az evangélikus egyház indította el 1806ban, aztán a fõgimnázium lett belõle. Azt gondolom,
hogy a város jelenlegi életében is meghatározó szerepet, értéket jelentenek az egyházi iskolák, de mondhatnám az óvodákat, bölcsõdét is. Közösséget teremtenek,
hiszen mögöttük egy egyház és egy élõ közösség van.
Azt remélem, hogy a jövõben is erõsítik majd Nyíregyházát – mondta el dr. Kovács Ferenc polgármester.

PRO ARCHIVO-EMLÉKLAPOT KAPOTT LAPUNK HELYTÖRTÉNÉSZE
A XXIV. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napok keretében Pro Archivo-emléklapot vehetett
át Ilyés Gábor helytörténész, a Jókai Mór Református
Általános Iskola történelemtanára, lapunk népszerû helytörténeti rovatának szerzõje. A megyei levéltár az emléklap átadásával azt ismerte el és köszönte meg, hogy
hosszú évek alatt szakmai tanácsaival segítette munkájukat, elõadásaival megtisztelte rendezvényeiket, valamint
hozzájárult levéltár-pedagógiai programjaik sikeréhez.

kiemelte az egyszerû Károlyi-féle telepítési pátenst és a
díszesebb kivitelû V. Ferdinánd-féle privilégiumlevelet is.
– De bepillanthatnak azokba a raktárakba is, ahol ezeket
az iratokat õrzik. Több diák számára nemcsak „lógás”,
hanem élmény egy ilyen levéltári órán részt venni. Tanulmányaik elõre haladtával pedig igyekszem további várostörténeti vonatkozásokat belecsempészni, amelyek által
nemcsak a történelmi tudásuk mélyül, hanem a városhoz
való ragaszkodásuk is. Szeretném, ha helytörténeti ismereteik által Nyíregyháza szerelmesei is lennének.

– Számomra ez az emléklap annak a pedagógusi és kutatói munkásságomnak az elismerése, amely egy kölcsönös,
oda-vissza jól mûködõ kapcsolatból fakad. Mint történelemtanár nagyon fontosnak tartom, hogy a tanítványaim ismerjék meg azokat a helyeket, ahol a múltunk forrásait õrzik. A
Jókaiban szerencsés helyzetben vagyok, hiszen elérhetõ távolságban van mind a múzeum, mind a levéltár és gyakran
élek is az intézmények diákok számára felkínált lehetõségeivel. Amikor ötödik osztályban a történelem forrásairól tanulunk, egy órát arra szánok, hogy minden gyereket elvigyek a
levéltárba, hiszen az az a hely, ahol élõvé válik a múlt –
nyilatkozta nem múló lelkesedéssel a helytörténész.

SEGÍTÕ LEVÉLTÁR

A LOKÁLPATRIOTIZM3US ERÕSÍTÉSE
Ilyés Gábor megjegyezte: segítõkész levéltárosok által
elevenednek meg azok a források, amelyek városunk
múltjába engednek betekintést, amit ezúton is hálásan
köszön. Így testközelbõl láthatja minden diák azokat a
fontos iratokat, kiváltságleveleket, amelyeket elõdeink a
történelem folyamán kiadtak, megszereztek. Ezek közül
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Ilyés Gábor

Maga a levéltár is igyekszik megszólítani a város és a
megye tanulóifjúságát olyan pályázatok kiírásával, amelyek érdeklõdésre tarthatnak számot. Ilyen például a „Pillantás a múltba” címmel meghirdetett helytörténeti pályázat, amelyen eredményesen szerepeltek tanítványai. Legutóbb „Reformáció 500” címmel hirdettek diákpályázatot, amelyen szintén szép eredményt értek el. A levéltár
közvetítésével vettek részt az országos reformációs pályázaton is, ahol az elõdöntõig jutottak. – Örömmel és szívesen teszek eleget azoknak a felkéréseknek is, amelyek mint
a helytörténet kutatóját elõadások tartására hívnak. Elsõként 2010-ben kaptam erre lehetõséget, amikor a Városnapok keretében az újratelepítés elsõ évszázadának emlékjeleit mutathattam be. Legutóbb pedig a nyárvégi Helytörténészek elsõ találkozóján számolhattam be helytörténeti kutatói munkásságomról – sorolta a Napló „Amirõl
az utcák mesélnek...” címû sorozatának szerzõje.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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OVIS AMAZON

KUNG-FU ÉREMESÕ

Az Országos Bajnokság területi válogatója elõtti utolsó felkészülési lehetõség volt a Kabán rendezett XXII. Meteorit Kupa, ahol a Nyírsport SE 3 birkózópalántával képviselte városunkat.
A gyermek korosztály 22 és 24 kg-os
súlycsoportjában Maros Martin és Maros István második lett. Igazi meglepetés volt húguk, Maros Hanna, aki elsõ
versenyén a fiúk között indulva Ovis
20 kg-ban két gyõzelemmel az elsõ
helyen végzett.

A 2017. évi Kung-fu Országos Bajnokság II. fordulóját október 7-én Mezõtúron rendezték meg, ahol a Spirit
Sportegyesület versenyzõi a tradicionális külsõ erõs formagyakorlat és qingda
küzdelmi kategóriákban versenyeztek.
A nyíregyháziak 4 arany-, 14 ezüst- és
12 bronzérmet szereztek. Szilágyi István Mester, Badar Ágnes instruktor és
Szilágyi Máté edzõ tanítványai több
nemzetközi versenyen is szerepeltek
már.

MODERN KOSÁRPÁLYÁK

A kosarasok örömmel vették birtokba a frissen átadott pályákat. A képen középen
dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár, Kósa Árpád (balról a harmadik), a Nyíregyházi
Sportcentrum ügyvezetõje és Balogh Béla (jobbról a második), a Sunshine NYIKSE elnöke

OKTÓBER

VASÁRNAP

Több sportot érintõ beruházás kezdõdhet a következõ hónapokban Nyíregyházán. Jégpálya, uszoda és Atlétikai Centrum
is épülhet. Múlt hét pénteken szabadtéri
kosárlabdapályákat adtak át a Bánki Donát Mûszaki Középiskolában. A fejlesztés
részben TAO-s forrásból valósulhatott
meg.
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NÕI ÉRMEK

VELE REKLÁMOZZÁK

A hétvégén rendezték a XXI. Nõi Országos Ökölvívó Bajnokságot, ahol 5
versenyzõvel vett részt az NYVSC-Big
Boxing. Kovács Klára technikás ökölvívást bemutatva pontozással gyõzött,
Nagy Kornélia Kitti második lett. Balogh Eszter is érmet szerzett, aki junior
80 kg-ban a harmadik helyet érte el. A
nyíregyházi Dávid Sport Club két versenyzõvel képviseltette magát, és Monostori Lídia a junior 50 kg-ban a második helyen végzett.

November 7–12-éig Rómában rendezik a Kerekesszékes Vívó Világbajnokságot, ahol a nyíregyházi versenyzõk, Veres Amarilla és Tarjányi István
egyéniben és csapatban is erõsítik a
magyar kerekesszékes vívó válogatottat. A verseny szervezõi folyamatosan
népszerûsítik az eseményt, a VB plakátján pedig Veres Amarilla, paralimpiai és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes és junior világbajnok szerepel.

Néhány hónapja annak, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát
Mûszaki Középiskolájának tornatermét teljesen felújították. A Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretõk Közhasznú Sportegyesülete
azóta igazi kosaras központot alakított itt
ki, a Sunshine NYIKSE NB II-es gárdája nemcsak itt edz, hanem a mérkõzéseit is itt
játssza. Most az intézmény udvarán szabadtéri B33-as pályákat hoztak létre.
– Közel 24 millió forint volt a teljes beruházás összege, ennek 70 százaléka TAOs forrás volt, 30 százalékot pedig az egyesület egyéb forrásból tett hozzá. Ez egy
dupla B33-as pálya, mely alkalmas versenyek lebonyolítására is – mondta Balogh
Béla, a NYIKSE elnöke.

SPORTCÉLÚ FEJLESZTÉSEK
Rövidesen egy 400 fõs lelátó épülhet a
pályák mellett és világítást kap a terület.
Az elmúlt években több hasonló fejlesztés

történt Nyíregyházán. Megújult a Continental Aréna, szabadtéri kondiparkok épültek és számos iskola tornaterme szépült
meg. A fejlesztések a következõ hónapokban is folytatódnak. A tervek szerint a jelenlegi NYVSC pálya helyén Atlétikai Centrum épül, lesz jégpálya és új uszoda. Utóbbi az 50 méteres versenymedence mellett
egy 25 méteres tanmedencét is kap.

NYÍREGYHÁZI PÉLDA
– Nagyon jó ütemben haladunk, Nyíregyháza példaként állhat a többi város elõtt
sportos életmódjával. Itt a szabadidõsport
nagyon erõsen megjelenik és a családok
sokat mozognak, ezzel pedig tesznek azért,
hogy egészségesek maradjanak. A fejlesztésekkel az a cél, hogy mindezt jobb, modernebb körülmények között tehessék –
mondta az átadáson dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár.

EGYEDÜLÁLLÓ BURKOLAT
A most átadott kosárlabdapályákat tavasztól õszig az utánpótlás-játékosok mellett az iskola diákjai is használhatják. A terület egy modern akril burkolatot kapott,
mely egyedülálló az országban és mivel
rugalmas anyag, védi az ízületeket is.

MAGYAR KUPA AZ ARÉNÁBAN
SPORTPROGRAM
Október 14., szombat 18.00 Continental Aréna, Nyíregyháza–Szeged U20
kézilabda-mérkõzés
Október 15., vasárnap 17.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 15., vasárnap 18.00 Nyíregyháza–Szeged U20 kézilabda-mérkõzés
közvetítése
Október 16., hétfõ 20.30 Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda labdarúgó-mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Az Aerobik Magyar Kupa harmadik fordulóját rendezték a múlt hétvégén Nyíregyházán. Több mint nyolcszáz fiatal sportoló érkezett az ország különbözõ pontjairól. A házigazda Flexi-Team versenyzõi
számára is a tét a döntõbe kerülés volt.
Megtelt aerobikosokkal a Continental
Aréna küzdõtere. Két napon keresztül küzdöttek az ország legjobbjai a Magyar Kupa
harmadik fordulójában. Nyíregyháza második alkalommal volt házigazda. Több
mint nyolcszáz fiatal nevezett, a csapatoknak pedig egy közel másfél perces produkciót kellett bemutatniuk.
– A fiatalok erre készültek egész évben.
Ilyenkor a pontozók minden apróságot figyelnek, legyen szó a gyakorlat nehézségérõl, a végrehajtásról, a szinkronról. Nagyon nehéz feladat, egy apró hiba már helyezésekbe kerül. Nagy köszönet jár a versenyzõknek, akik kitartóan dolgoztak, de
köszönet a szülõknek is, akik rengeteg áldozatot hoznak, hogy a gyerekek versenyezhessenek – mondta Magyar D. Judit, a
Flexi-Team Aerobik Egyesület elnöke.

26 egyesületbõl 304 csapat vett részt a
viadalon. Egyre több gyerek választja ezt
a sportágat, mely jó alapokat teremt, és
mivel egészen fiatal korban elkezdhetõ,
az életük szerves része lesz a sport. A két
nap során szombaton a fiatalabbak mutatták be gyakorlatukat, vasárnap pedig a
válogatott tagjai is versenyeztek. A nemzeti csapat legutóbb az anconai EB-rõl érmekkel térhetett haza. A szövetség korábban jelezte, a Continental Aréna alkalmas
lenne egy rangos nemzetközi viadal rendezésére is. A Magyar Kupában a legjobb
csapatok a döntõbe jutottak, a finálét október végén rendezik.
2017. OKTÓBER 13.

PROGRAMOK

ELSZABADULT ÁLLATOK
Rettenetes oroszlánüvöltés és elefántdübörgés zaja
veri majd fel a Városmajori Mûvelõdési Házat 13-án,
pénteken este. A félelmetes fenevadakat és kisebb állatokat (vadszamarak, madarak, teknõcök) a mátészalkai Szalka Consort együttes „idomárai bocsátják majd
szabadon” Saint-Saens útmutatásai alapján. Aki kedveli a komolytalan komolyzenét, az állatokat és a humort, 18 óra elõtt (de a belépõjegy megváltása után)
foglalja el helyét a nézõtéren, ahol biztonságban élvezheti majd Az állatok farsangját!

PROGRAMOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

ARATÁSI HÁLAÜNNEP. Elkötelezettség – Odaszánás
(„Nélkülem semmit sem cselekedhettek.”) címmel aratási hálaünnepre és az azt megelõzõ ünnepi készülõdésre várják az
érdeklõdõket október 13–15-éig a Metodista Egyház Színház
u. 6. alatti imatermébe. Igét hirdet: Szuhánszky István, szolnoki metodista lelkész. 13-án 18.00: A szolgálatban. 14-én
18.00: A szeretet ára. 15-én 10.00: Aratási hálaünnep. Isten
cselekszik a maga idejében.

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. október 17., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda,
Nyíregyháza, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.

NYÍLT NAP A SZENT IMRÉBEN

jára. Ideje: október 16-án 16.30. Helyszín: a Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme.

A jövõt építjük veled! Szeretnél inspiráló, keresztény
közösségben, elhivatott tanárok irányításával, különórák
nélkül sikeresen felkészülni a nyelvvizsgádra és az egyetemre? Nálunk elérheted céljaidat! Várunk szeretettel
nyílt napunkra október 17-én 7.45-tõl. Tájékoztató szülõi
értekezlet: 9.35 és 17.00 órától.
GYÓGYULÁSOK, SEGÍTSÉGEK. Tájékoztató információs
elõadás Természetes úton történõ gyógyulások és segítségek
Bruno Gröning tanítása által címmel október 14-én 15.00–
17.00 óráig. Helyszín: SZÜV Székház, Vasvári P. u. 1. fszt.
15-ös szoba. Rendezõ: Bruno Gröning Baráti Kör. Információ: 42/314-398; 30/224-6935. Belépõdíj nincs, de adományt
köszönettel elfogadnak. www.bruno-groening.org/magyar.
BÁTOR KISKACSÁK. A Burattino Bábszínház elõadásai:
október 14-én 16.00: Bátor kiskacsák. 15-én 10.00: Makacska
kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.
BÖRZE ÉS VÁSÁR. Téli Kelet baba-, gyerek-, diákruha BÖRZE és játék-, kellék VÁSÁR október 15-én 8.00–13.00 óráig
Helyszín: Nyíregyháza, Búza téri piac, belsõ vásárcsarnok.
Belépés vásárlóknak: INGYENES. Börzevonal: 06-30/611-5447.
1956-OS EMLÉKJELEK... A Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár, illetve az Aranymetszés Kulturális Egyesület
várja az érdeklõdõket Ilyés Gábor: 1956-os emlékjelek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében címû kötetének a bemutató-

AKTÍV MAMA – AKTÍV BABA
A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága XI.
Kongresszusát idén Gyõrben rendezik. Ezen apropóból
Nyíregyházán is olyan felvilágosító elõadást és mozgásprogramot tartanak a gyógytornászok, mellyel a kismamák fizikai aktivitásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Október 14-én 11.00–12.00 óráig ingyenes lehetõséggel várják a jelentkezõket a D-Centerben.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 14., szombat 19.00 Emilia Galotti, Bérletszünet, Nagyszínpad
Október 16., hétfõ 9.30 A kék pék, Pöttöm Panna bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A kék pék, Pumukli bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Diótörõ herceg, Árgyilus bérlet, Nagyszínpad
Október 17., kedd 9.30 A kék pék, Süsü bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Diótörõ herceg, Ágacska bérlet, Nagyszínpad
11.00 A kék pék, Szaffi bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Diótörõ herceg, Csipet csapat bérlet, Nagyszínpad
Október 18., szerda 9.30 A kék pék, Szimba bérlet,
MÛvész Stúdió
10.00 Diótörõ herceg, Döbrögi bérlet, Nagyszínpad
11.00 A kék pék, Szivárvány bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Diótörõ herceg, Galiba bérlet, Nagyszínpad
Október 19., csütörtök 19.00 Sherlock Holmes – A
sátán kutyája, Krúdy kombinált bérlet, Nagyszínpad
Október 20., péntek 19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Déryné bérlet, Nagyszínpad
2017. OKTÓBER 13.

A VÁROSMAJORI MÛVELÕDÉSI HÁZ IDEI PROGRAMJAI
(Nyíregyháza, Városmajor utca 5.)

Nyíregyháza város önkormányzata harmadik alkalommal rendezi meg a Váci Mihály Kulturális Központtal és az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társasággal közös szervezésben a város legnagyobb tehetségkutató versenyét.
Ebben az évben két kategóriában lépnek a zsûri elé a
résztvevõk. Ének és tánc mûfajban 47 produkció kerül
színpadra a válogató során, október 21-én délelõtt a
Váci Mihály Kulturális Központban. Az elismert szakemberekbõl álló zsûri a legjobb elõadókat továbbjuttatja a december 2-án megrendezendõ döntõbe, ami
egyben gálamûsor lesz. A legjobb helyezéseket elérõ
versenyzõk az impozáns díjazás mellett számtalan fellépési lehetõségre számíthatnak 2018-ban a város nagyrendezvényein – nyilatkozta kérdésünkre a szervezõk
részérõl Lázár István.

Október 18. 18.00: Ketten az úton – beszélgetés
Horváth Rékával és Horváth László Attilával, a Móricz Zsigmond Színház mûvészeivel.
Október 24. 17.00: Mûvészet- és meseterápia –
Keijzerné Stekler Angéla elõadása.
Október 26. 15.00: 80 nap alatt a Föld körül: Amerikából jöttem – Sipos László, Forster-érmes fotográfus elõadása Kalandozások a Niagarától az Iguazúig
címmel.
November 10. 17.00: Kiállításmegnyitó a nyíregyházi Ács Mónika kusudama- és a nagykárolyi Horváth
Ottó origamialkotásaiból.
November 10. 17.30: Volt egyszer egy Táncdalfesztivál – könnyûzenei koncert a Polip Band és vendégei
közremûködésével. (Belépõdíjas.)
November 16. 15.00: 80 nap alatt a Föld körül: Lengyelország – Gaál Gyõzõ elõadása.
November 21. 16.00: Adventi paverpolfoglalkozás
Szalmásné Nagy Tímeával.
November 22. 17.00: Ketten az úton – beszélgetés
Bugya István költõvel, illetve Szabó Tibor festõ- és grafikusmûvésszel.
December 13. 10.00: Thalia kedvence – középiskolás színjátszó szakkörös diákok vetélkedõje a Móricz Zsigmond Színház mûvészeinek mentorkodásával.
December 14. 15.00: 80 nap alatt a Föld körül –
Radvánszki Gábor elõadása.
December 15. 17.00: Ketten az úton – beszélgetés
Kuthy Patríciával és Illyés Ákossal, a Móricz Zsigmond
Színház mûvészeivel.
December 20. 17.00: Christmas Around the World
– dr. Granville Pillar dalestje. (Belépõdíjas.)

VÁLTOZÁS A MÚZEUMBAN!

ÓRIÁSI ÁRKEDVEZMÉNY

A Jósa András Múzeum tájékoztatja Önöket, hogy a
múzeum nyitvatartási rendje az alábbiak szerint módosul: 2017. október 31-éig (keddtõl vasárnapig) 9.00–
17.00 óráig. 2017. november 1-jétõl (keddtõl vasárnapig) 8.00–16.00 óráig. Hétfõ – szünnap.

Hagyományosan minden évben október második szombatján ünneplik a Magyar Fürdõkultúra Napját. Ezen alkalomból október 14-én valamennyi tisztelt vendég 50
százalék kedvezménnyel veheti igénybe az Aquarius Élményfürdõ fürdõgyógyászatán a 20-40-60 perces
wellnessmasszázsokat! Mindemellett a földszinti termálvilágban 11.00, 14.00 és 17.00 órai kezdettel ingyenes
aquatornán vehetnek részt.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA. Október 17-én 14.00: „Szent
Kevin és a fekete rigó – ima és innováció az orvoslásban”.
Elõadó: dr. Ilonczai Péter fõorvos. Helyszín: Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház.
A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR tagjai október 18-án
10.00 órai kezdettel találkoznak a Nyírség Könyvtár Alapítvány helyiségében (Ungvár stny. 5.). Szabó Magda, Kossuthdíjas írónõ születésének 100. évfordulójára emlékezve felidézik életét és egy Debrecenrõl szóló drámáját, a „Kiálts,
város!”-t.

LIKE 3 VÁLOGATÓ A VMKK-BAN!

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:
Hirdetés:
Nyomdai munkálatok:
Felelôs vezetô:
ISSN:
Példányszám:
Terjeszti:
Terjesztési reklamáció:
Lapunk online változata:

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Bruszel Dóra
Szarka Lajos
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Balogh Zoltán vezérigazgató
1218-1080
55 500
Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
terjesztes@nyiregyhazitv.hu
telefonon: 42/411-883
www.nyiregyhaza.hu

Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

75 ÉVE BÚCSÚZTATTÁK A DON-KANYARBA
INDULÓ HONVÉDEKET
A magyar királyi 12. honvéd gyalogezredet 1920 tavaszán kezdték el szervezni a volt magyar királyi munkácsi 11. és szatmári 12. honvéd gyalogezredek utódjaként. Az ezredet elõször a Honvéd utcai volt honvéd
huszárlaktanyába, majd 1929-ben a Kállói úti Damjanich laktanyába helyezték el. 1930. március 1-jétõl a
honvédség alakulatainak nevet is adtak, ettõl kezdve
viselte a nyíregyházi 12. gyalogezred II. Rákóczi Ferencét. A Nyíregyházán és Nyírbátorban állomásozott m.
kir. II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred katonáit
1942 õszén a Don-kanyarba vezényelték a magyar királyi honvédség 2. hadseregének a felváltására. A tartalékosok behívásával hadilétszámra emelt ezredet 1942.
október 13-án búcsúztatta a város lakossága.
A város háziezrede az akkori Bessenyei téren, a Hõsök szobra elõtt, a lobogódíszbe öltöztetett megyeháza
felé tekintve sorakozott fel. A tér megtelt az érdeklõdõk
sokaságával, a vármegye és a város reprezentánsaival,
az egyházak és egyesületek képviselõivel. „Érezni lehet, hogy az egész város elküldötte szívét és ezt terítette
látatlanul is drága szõnyegként a honvédek lábai elé”.
Az ünnepség a hadba induló ezred parancsnokának, vitéz Kozma Zoltán ezredesnek a jelentésével vette kezdetét. A Himnusz és a Rákóczi-induló elhangzását követõen a honvédek esküt tettek „hûségre, engedelmességre, harcok vitéz vívására, belsõ és külsõ ellenség ellen való elszánt küzdelemre”. Az eskütétel után elmondták a Magyar Hiszekegyet, majd ima következett.
Ezután Szohor Pálné ezredzászlóanya csokrot tûzött a
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honvédezred zászlajára, majd Szohor Pál polgármester a város nevében búcsúzott a katonáktól: „Él lelkünkben az a biztos tudat, hogy zászlótok fehér selyméhez méltóan dicsõséggel küzdötök és harcotok nyomán szebb, boldogabb magyar jövõ sarjad”.
Sajnos nem így történt... A hadilétszámmal, közel
4500 fõvel indult 12. honvéd gyalogezred 21 tiszttel
és 714 katonával tért vissza Nyíregyházára 1943. május 3-án. A hadba indulók és az elesettek emlékét egyegy emléktábla õrzi a megyeháza falán.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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