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ÓRAÁLLÍTÁS
Október 29-én, vasárnap
hajnalban háromról kettõ
órára kell állítani az órákat.

NAPRÓL NAPRA

ÚJ RENDÕRAUTÓK.
Nyolc új rendõrautóval bõvült a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság
jármûparkja.
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EGÉSZSÉGÜGY

MILLIÓS FEJLESZTÉS.
A Jósa András Oktatókórház Urológiai
Osztálya új mûtõasztallal és C-karú
röntgenberendezéssel
gyarapodott.

LE A JÁRDÁKRÓL!
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KI MIT TUD?

VERÉBAVATÓ

ÓVATOSAN A TEMETÕKNÉL
A rendõrség a polgárõrséggel közösen országszerte segíti majd a temetõkbe látogatók
közlekedését. Arra kérik az ünnepen a sírkertekbe indulókat, hogy a gépkocsi-feltörések
és a lopások elkerülése érdekében táskájukra, autójukra, értékeikre fokozottan figyeljenek. Ha tehetik, a kegyelet gyakorlásához, megadásához szükséges kellékeken kívül
mást ne vigyenek a temetõk területére. A gépjármûvekben ne hagyjanak nagy értékû
tárgyakat, és az ajtókat minden esetben zárják be, az ablakokat húzzák fel! A temetõ
korlátozott idõben látogatható közterület, ezért a hozzátartozó köteles megõrizni értékeit, azok eltûnéséért a temetõ tulajdonosa és az üzemeltetõje sem felelõs. A temetõ
területén elkövetett lopásokkal, rongálásokkal, károkozásokkal és egyéb bûntettekkel
kapcsolatban az illetékes rendõrkapitányságon a károsultnak kell a feljelentést megtenni – tájékoztatott kérdésünkre Róka Zsolt, a megyei temetkezési kft. ügyvezetõje.
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Fotó: Szarka Lajos

AZ EMLÉKEZÉS VIRÁGAI

Bár még néhány nap hátravan mindenszentekig, illetve halottak napjáig, már most
krizantémoktól roskadoznak – a tökök, szõlõfürtök és káposzták mellett – a Búza téri
piaccsarnok árusítóasztalai. Noha a virágválaszték óriási, a forgalom még alig érezhetõ. A kofák abban bíznak, hogy az igazi roham még csak ezt követõen várható. (A
témáról részletesen a 4. oldalon olvashatnak.)

HAMAROSAN ELKÉSZÜL A KÓRHÁZI ÓVODA
Jó ütemben haladnak a Jósa András Oktatókórház udvarán épülõ óvoda kivitelezési munkálatai. A projekt 2017
decemberére valósulhat meg.
Már állnak a leszigetelt falai a kórház területén annak az
óvodának, amelyet hamarosan birtokba vehetnek az ott dolgozók gyerekei. Több mint 1100 négyzetméteren épül fel a
75 férõhelyes épület, 300 millió forintot meghaladó összegbõl. A beruházás hazai forrásból és részben európai uniós
pályázatból valósul meg, az önerõt Nyíregyháza önkormányzata biztosítja, mely egyébként a kizárólagos tulajdonos lesz és az épület fenntartását is a város végzi majd.

A LEGMODERNEBB ESZKÖZÖKKEL
Az óvoda a legmodernebb eszközökkel lesz felszerelve, a csoportszobákon kívül készül aula, tornaszoba, melegítõkonyha, sószoba, logopédiai foglalkoztató és egy
óvodapszichológusnak is biztosítanak majd helyet.
– Elsõsorban a kórházi dolgozók gyerekeinek szeretnénk helyet biztosítani az új óvodában, ezáltal pedig elõsegíteni a minél korábbi munkába való visszaállást. Az a

célunk, hogy az alkalmazottaink biztonságban tudhassák
csemetéiket. Úgy gondolom, az új óvoda megépítése egy
nagyon szép és nemes beruházás, országosan is még sok
ilyenre lenne szükség – mondta el kérdésünkre dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

RÉGI VÁGY
– Az óvoda megépülése régi vágya a kórházi dolgozóknak – errõl már dr. Kovács Ferenc polgármester beszélt. –
Meg is kértem a kórház vezetését, hogy készítsenek egy
felmérést arról, hányan hoznák ide a gyerekeiket, nagyon
nagy számban írták alá. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy
az egyébként jól mûködõ kórház olyan megfelelõ, szakképzett személyzettel rendelkezzen, akik jól érzik itt magukat, kötõdnek a kórházhoz és Nyíregyházához is, amit
ez a beruházás is elõsegít – tette hozzá dr. Kovács Ferenc.
A kórházvezetés tervei között szerepel a késõbbiekben
egy bölcsõde létrehozása is. Az óvoda 2017 decemberére
készülhet el.
(Szerzõ: Kanócz Rita)

Már állnak a falai az új óvodának. Decemberre
várhatóan be is fejezõdnek a munkálatok
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ÜZEMLÁTOGATÁS

SZÜRETELTEK AZ OVISOK

A Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tagintézményének 3. osztályos tanulói a Vela Pékség Pazonyi
úti telephelyén egy üzemlátogatáson
vehettek részt, amelynek során megismerkedhettek többek között a kenyérkészítés rejtelmeivel is.

Vidám hangulatban telt a Szent Imre
Katolikus Óvoda családi szüreti napja. A gyerekek megáldották a betakarított gyümölcsöt, kipróbálták a napraforgóbugázást és a kukoricamorzsolást, valamint sorversenyekben mutatták meg rátermettségüket is.
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NYUGDÍJASTALÁLKOZÓ

CIRKUSZOLTAK

Közös nyugdíjastalálkozót szervezett a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Nyíregyházi
Hivatásos Tûzoltóparancsnokság. A kerek évfordulósokat külön is köszöntötte
a megyei igazgató.

Fogyatékkal élõ és hátrányos helyzetû
családokban nevelkedõ gyerekeket látott
vendégül a Richter Flórián cirkusz, melynek városgondnokaink is segítettek: Szabó Gergõ az elefántnak 600 kilogrammnyi répát szerzett be, míg Bordás Béla vállalta, hogy az állat megborotválhatja.
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ÚTLEZÁRÁS

ÖRÖKZÖLD KIRÁNDULÁS

Kedd 8 órától a Vécsey–Toldi utca
csomópontjában található hidat karbantartási munkálatok miatt teljes szélességében lezárták. Kérik a jármûvezetõket, hogy a kihelyezett közúti jelzõtábláknak megfelelõen közlekedjenek,
és ha tehetik, kerüljék el az útszakaszt!

Az Örökzöld Nyugdíjas Egyesület
egy hangulatos hetet töltött Esztergomban a közelmúltban. Megismerkedtek
a környék nevezetességeivel is, ellátogattak Visegrádra, Szentendrére, Tatára és még Párkányra is. Jólesõen elfáradva tértek haza.

ÚJ RENDÕRAUTÓK A MEGYÉBEN

Nyolc új rendõrautóval bõvült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság jármûparkja. A négykerékmeghajtású jármûvek segítségével nehezen
megközelíthetõ helyekre is eljuthatnak az
egyenruhások. A következõ években a teljes gépjármûállomány megújulhat.
Ezúttal nyolc új autót vehettek át a kapitányságok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez csak a kezdet, a következõ
hetekben tucatnyi új autó érkezik, és jelentõsen korszerûbb lesz a gépjármûpark.
Jelenleg több mint 400 autót használhatnak a rendõrök a megyében. Az új kocsik
nagyban megkönnyítik majd a munkát.
– Ezek a gépkocsik 1.6-os dízel motorral vannak felszerelve és terepjáró képességekkel rendelkeznek. A külterületeken,
mezõgazdasági részeken, ahol körzeti
megbízottak dolgoznak, hatékonyan biztosítják majd, hogy el tudjunk jutni a baj-

ba jutott emberekhez, és persze a bûnözõk elfogására is alkalmas – mondta Farkas József r. dandártábornok, Sz-Sz-B megyei rendõrfõkapitány.

JELENTÕS SEGÍTSÉG
– Ez egy jelentõs segítséget jelent,
ugyanis akár a belvárost, akár a külterületeket nézzük, egy mindenhol bevethetõ
gépjármûre szükség van. Ezeknek az autóknak a tulajdonságait nagyon jól ki tudjuk aknázni – tette hozzá dr. Illés László,
a Nyíregyházi Rendõrkapitányság rendõrkapitánya.
A jármûveket az elmúlt hetekben egy
központi, budapesti telephelyen alakították át rendõrautókká. Az új kocsik már
szolgálatba is álltak a megyében. A következõ években a teljes gépjármûállomány
megújulhat.
(Szerzõ: Dankó László)

SAJTÓDÍJ A POLGÁRÕRSÉGTÕL

Dr. Túrós András, az Országos Polgárõr Szövetség elnöke adta át az elnökség nevében a „Polgárõrség Sajtódíja” kitüntetést Tarczy Gyula fõszerkesztõnek
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IDÕSÜGYI TANÁCS

ÕSZELÕ A KLUBBAN

Ülést tartott Nyíregyháza Idõsügyi
Tanácsa, amelynek vendége Gurbán
Csaba, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság munkatársa volt és az idõseket fenyegetõ bûncselekmények megelõzésének lehetõségeirõl tartott tájékoztatót.

A Nyíregyházi Szociális Központ 6.
sz. Idõsek Klubja – vezetõjének,
Hajcsákné Magyar Angélának a rendezésében és konferálása mellett –
nagy sikerrel tartotta meg „Õszelõ”
címû mûsorát sok verssel, egyéni és
közös énekléssel.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Az Országos Polgárõr Szövetség sajtódíj kitüntetését vehette át Tarczy Gyula,
a Nyíregyházi Televízió és Napló fõszerkesztõje.
Elismeréseket adott át az Országos Polgárõr Szövetség az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulóján tartott budapesti megemlékezés keretében, múlt héten csütörtökön. Minden megyébõl több
kategóriában kaptak díjakat. SzabolcsSzatmár-Bereg megye kiváló polgárõr
egyesülete a tuzséri lett (Turóczi Tibor vette át), az év kiváló polgárõre a balkányi
Gilányi Tibor Zsolt, az év kiváló pedagógusa a csarodai Király Lajos, mellettük
belügyminiszteri tárgyjutalomban részesült
Jászovics László, a szövetség megyei elnökhelyettese, és életmentõ érdemérmet
kapott Filkó Péter, a Sóstói Polgárõr Egyesület tagja. Az ünnepi beszédet dr. Simon
Miklós, megyei parlamenti képviselõ (FIDESZ-KDNP), az Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnöke
tartotta, aki maga is polgárõr és a Polgárõr

Érdemkereszt Arany Fokozatát vehette át.
A két országos sajtódíj kitüntetés közül –
melyet a szövetség elnöksége a hitelesen
végzett tudósítások elismeréseként adományozott – az egyiket Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió és Napló fõszerkesztõje
vehette át dr. Túrós Andrástól, az Országos Polgárõr Szövetség elnökétõl.

KÖZÖS SIKER
– Bár az elismerés személyre szól, de én
úgy értelmezem, hogy a teljes szerkesztõség, tehát a Nyíregyházi Televízió, a Nyíregyházi Napló és a nyiregyhaza.hu csapatainak munkáját is elismerték vele. Ha Nyíregyházán a polgárõrségrõl beszélünk, akkor
könnyû a dolgunk, mert van mire büszkének lennünk és van mit írnunk, bemutatnunk.
És talán ebben az elismerésben az is benne
van, hogy Nyíregyháza városa a visszajelzések és értékelések alapján egy kiemelkedõen sikeres Országos Polgárõr Napot szervezett és rendezett 2017 júniusában – értékelte portálunknak a kitüntetett.
2017. OKTÓBER 27.

EGÉSZSÉGÜGY

MILLIÓS FELAJÁNLÁS
A KÓRHÁZNAK

CSÚCSTECHNOLÓGIÁS
ESZKÖZÖK AZ UROLÓGIÁN
65 millió forint értékben kapott új,
csúcstechnológiás eszközöket a Jósa András Oktatókórház Urológiai Osztálya. Az
új C-karú röntgenkészülék és a hozzá kapcsolódó mûtõasztal országos szinten is
egyedülálló.
Egy 50 millió forint értékû C-karú röntgenkészüléket és egy hozzá kapcsolódó 15
millió forint értékû mûtõasztalt vehetett birtokba a Jósa András Oktatókórház Urológiai Osztálya. Az új berendezésekre azért
volt szükség, mert a régiek már elavultak,
korszerûtlenek voltak. A megvásárláshoz
szükséges összeget az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ biztosította.

Egy 1 millió forint értékû kapnográfos
készüléket ajánlott fel a Hübner Kft. a Jósa
András Oktatókórház Sürgõsségi Osztályának. Az eszköz a géppel lélegeztetett betegek ellátásában nélkülözhetetlen. A német cég már korábban is ajánlott fel mûszereket a kórháznak.

Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója örömmel
fogadta az ajándékot, mert nagy segítséget nyújt majd a betegbiztonság növelésében.

– A Hübner cég családi hagyományokkal rendelkezõ vállalatcsoport, és a családi hagyományokhoz az is hozzátartozik, hogy megpróbáljuk a szociális elhivatottságunkat jelezni a régióban, a városban, ahol jelen vagyunk. Mivel a kórházzal régi és jó kapcsolatunk van, kézenfekvõ, hogy most is az õ igényeiknek
megfelelõen próbálunk meg olyan ajándékkal kedveskedni, amelyet hosszú távon használni tudnak – mondta el Ingo
Heerdt, a Hübner-H Kft. ügyvezetõ igazgatója. Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-

– A mindennapi betegellátás során kiválóan tudjuk használni az új eszközt, fõleg a súlyos intenzív betegellátást igénylõ
páciensek esetében – magyarázta dr. Ligeti Richárd, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sürgõsségi Betegellátó Osztályának
adjunktusa.
Az intézmény továbbra is várja a felajánlásokat, a kicsiket és a nagyobbakat egyaránt, a segíteni vágyók a kórház alapítványán keresztül tudják ezt megtenni.
(Szerzõ: Kanócz Rita)

2017. OKTÓBER 27.

SZÜKSÉG VAN A TÁMOGATÁSRA

NÕTT A BETEGBIZTONSÁG
– Ha egy szakma tárgyi feltételei biztosítva vannak a gyógyításhoz, az jelentõs
elõrelépést jelent. A komoly szakmai munkát végzõ Urológiai Osztályunkra egy
olyan újabb eszközt sikerült beszerezni,
amivel még korszerûbbé tudjuk tenni a be-

Dr. Adányi József, az Urológiai Osztály
osztályvezetõ fõorvosa és dr. Adorján
Gusztáv fõigazgató
tegellátást, illetve a dolgozóinknak is biztonságot jelent – mondta el dr. Adorján
Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.
Dr. Adányi József, az Urológiai Osztály
osztályvezetõ fõorvosa mutatta be a sajtónak az új eszközöket. A röntgenkészülék
országos szinten az egyik legmodernebb és
legnagyobb teljesítményû. Nagy felbontású, magas minõségû képet ad, és ez létfontosságú az endoszkópos, laparoszkópos
beavatkozások során. A mûtõasztal pedig
karbonszálas, teherbírása 450 kilogramm.
Magassága szélesebb tartományban állítható, mint egy hagyományos, ezért a páciens megfelelõ pozicionálására optimális, és
ez jelentõsen növeli a beavatkozások biztonságát.
A kórházba hamarosan új MR-készülék
is érkezik, elõreláthatólag novemberben
már megkezdhetik vele a diagnosztizálást.
(Szerzõ: Kanócz Rita)
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MINDENSZENTEK

VIRÁGGAL A TEMETÕBE

Idén mindenszentek november elsejére, szerdára, míg
halottak napja másodikára, csütörtökre esik. Sok sírt azonban már most krizantémok díszítenek, esténként pedig
apró mécsesek fénye ragyogja be a temetõt. Bár a virágválaszték a piacokon óriási, a forgalom még alig érezhetõ. A termesztõk abban bíznak, hogy hétvégén remélhetõleg beindulhat a várva várt roham...
Már most egymást érik a krizantémárusok a Búza téri
piaccsarnokban. Azonban míg tavaly mindenszentek érintette a hosszú hétvégét, idén a hét közepére esik és munkanapok elõzik meg. Éppen ezért egyelõre még alig érezhetõ a forgalom a piacokon és várhatóan az idõjárás is
nagyban befolyásolja majd, hogy már most, az elõttünk
álló hétvégén, vagy csak a napján látogatnak ki a hozzátartozók az emlékezés virágaival a temetõkbe.

EZ MÉG AZ ÁRVÁCSKÁK IDÕSZAKA
A Búza téri piaccsarnokban az árusok azt mondják, egyelõre még alig van kereslet a szálas krizantémok iránt. Most
még az árvácskákat és a cserepes krizantémokat viszik.
– Az elmúlt hétvége forgalmából az látszik, hogy a sírokat teszik rendbe a hozzátartozók, beültetik azokat virágokkal, a szálas krizantémokat várhatóan az elkövetkezõ
napokban, és fõként mindenszentek napján fogják vinni.
Egyelõre még nem látni, hogy milyen lesz az idei piac,
hiszen míg tavaly hosszú hétvégére esett az „ünnep”, idén
a hét közepére. Akkor egyébként a napjára már alig maradt virágunk, elõtte szinte mindet eladtuk, most azonban
még van bõven a fóliákban. Bízok benne, hogy a napsütés is kedvezni fog a piacnak, és idén is elfogynak majd a
virágaink – mondta el az egyik õstermelõ.
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MIELÕTT BECSUKÓDIK
MÁR A SZEMEM...
A gyermekkori emlékeket néha elfedi és betakarja mindaz, ami aztán – jó vagy rossz – az évek folyamán rárakódik. Persze, késõbb ezek újra elõkerülnek, úgy mint a zsúfolt szekrény alján pihenõ, mármár feledésbe merült, egykori játékok is, csak addig
közben sokszor hónapok, évek, évtizedek, vagy akár
egy egész emberöltõ is eltelik, észrevétlenül...

VIRÁGPIACI ÁRAK
Cserepes árvácska
Szabad gyökerû árvácska
Cserepes krizantém (nagy)
Cserepes krizantém (kicsi)
Szálas krizantém

JEGYZET

100 Ft
70–80 Ft
1500 Ft
300–400 Ft
100–300 Ft

SZERDÁN DÉLELÕTT BE LEHET HAJTANI
Mint ahogyan azt már korábban is jeleztük, az Északi
temetõben a várható megnövekedett forgalom miatt korlátozzák majd a temetõ gépkocsiforgalmát. 2017. november elsején, szerdán 7 és 10 óra között lehet csak autóval
behajtani, de 11:00 óráig a gépjármûvekkel el kell hagyni
a temetõ területét! Behajtási díjat nem kell fizetni.

AZ ÉSZAKI TEMETÕ NYITVATARTÁSA
2017. október 28-án,
2017. október 29-én,
2017. október 30-án,
2017. október 31-én,
2017. november 1-jén,
2017. november 2-án,

szombaton
vasárnap
hétfõn
kedden
szerdán
csütörtökön

7:00–20:00
7:00–20:00
7:00–20:00
7:00–20:00
7:00–20:00
7:00–17:00

A temetõbe 4 kapun keresztül lehet belépni. Kérik, hogy
ezeken a napokon 20:00 óráig hagyják el a temetõ területét. Amennyiben ez nem történik meg, ezen idõpont után
már csak a Pazonyi úti teherportánál lehet ezt megtenni.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Ilyen emlék számomra nagymamám vekkerének
kattogó zaja, a libatollal megtömött vastag dunna
puhasága és a kis vályogfalú parasztház szobájának
rózsás mintázata is, ahol minden évben a vakáció
egy-egy hetét töltöttem és ahol minden este ugyanúgy ért véget: szeretteinkre óvást kérve, összekulcsoltuk kezünket, és együtt elmondtuk az Én Istenem, jó
Istenem, becsukódik már a szemem kezdetû imádságot... A vidéki nyaralások aztán az évek elõrehaladtával elmaradtak... Eltelt két évtized.
Aztán egy hideg, téli éjszakán a rózsás falak helyett, az utcáról beszûrõdõ fénynek köszönhetõen a
fotelbõl már ráncos, összekulcsolt kezeket bámultam
és hallgattam az imádságot, újra, 20 év után, utoljára.
Idén elõször mindenszentekkor már a temetõben látogatom meg és gyújtok érte gyertyát. Érte és az emlékekért. Mert már tudom: a zsúfolt szekrény aljáról jobb
minél gyakrabban elõvenni az emlékeket, hiszen 20
év egy pillanat, észrevétlenül lepereg...
Bruszel Dóra
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KÖZLEKEDÉS

LE A KOCSIKKAL A JÁRDÁKRÓL!
Már évek óta jelentkezõ probléma, hogy tanítási idõszakban ellepik az autósok az Eötvös gyakorló környékét. Felhajtanak a járdára, leszorítják a gyalogosokat is
és ha nincs más megoldás, még a játszóteret is parkolónak használják. Az ott élõk azt mondták, ha rövid idõn
belül nem történik valami érdemben, aláírásgyûjtésbe
kezdenek. Most azonban úgy tûnik, született megoldás –
legalábbis, ami a gyalogosok közlekedését érinti: november 15-éig kiteszik a szükséges közlekedési táblákat és
forgalmat gátló oszlopokat.
Hétköznap reggelente 7 óra után, illetve délután közvetlenül 4 óra elõtt teljesen ellepik az autósok az Eötvös
gyakorló környékét – tudtuk meg az egyik olvasónktól.
Szerinte mindez annak köszönhetõ, hogy nemcsak a lakótelepi gyerekek járnak az oktatási intézménybe, és ezért
sokan arra kényszerülnek, hogy kocsikkal hozzák csemetéjüket. Ráadásul szintén a közelben található egy óvoda
és egy bölcsõde is.
– Négy órakor engedik ki délután a gyerekeket az iskolából, akkor szinte már lehetetlenség a mellékutcákba autóval befordulni, vagy egyáltalán parkolóhelyet találni.
Éppen ezért hamarabb, fél négykor szoktam oda menni és
inkább várok. Igazából ez a probléma azóta létezik, ahogy
a Jósaváros kiépült. Egyre több gyerek jár oda és ezt már
„nem bírja el” a környék.

SZABÁLYTALANUL PARKOLNAK
Mint az ott élõktõl megtudtuk, a rendõrök fokozottan
ellenõrizték a közelmúltban a Jósavárosban szabálytalanul parkolókat, és ellenük szabálysértési eljárást kezde-

ményeztek. Helyi közúton a forgalmi rend kialakítása viszont az út kezelõjének, vagyis a NYÍRVV Nonprofit Kft.nek a hatáskörébe tartozik. A témában megkerestük a
NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ
Nonprofit Kft.-t. Dicsõ Péter, a társaság út- és közterületkezelési csoportvezetõje elmondta, a közlekedési problémával kapcsolatban a társaságukat is megkeresték az ott
lakók.
– A NYÍRVV Nonprofit Kft. a szükséges egyeztetéseket
már elkezdte az érintettek bevonásával. A területre korábban sem lehetett behajtani, sem ott parkolni, mivel egy
járdaszakaszról van szó. (Az ominózus helyszín az Ószõlõ
u. 101–107. sz. társasházak mögött található járda, illetve
az Eötvös iskola és a bölcsõde közötti járda.) A végleges
megoldás a személygépjármûvek kitiltása lesz az érintett
területrõl. A szükséges közlekedési táblákat és a forgalmat gátló oszlopokat társaságunk legkésõbb 2017. november 15-éig kihelyezi.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
október 31. napján (kedd) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.)
ügyfélfogadási idõben.
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SZÉPKORÚAK

250 FELLÉPÕ, 50 PRODUKCIÓ
FERGETEGES VOLT A NYUGDÍJAS KI MIT TUD?
Immár ötödik alkalommal rendezte meg a Nyugdíjas Városi Ki mit tud?-ot az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság és az
Idõsügyi Tanács. A Váci Mihály Kulturális Központban hat
kategóriában közel 50 produkciót mutattak be a szépkorúak.
Az ötödik év az elsõ jubileum a Nyugdíjas Városi Ki mit
tud? nyíregyházi történetében. Az idõsek érdeklõdése folyamatos a bemutatkozási lehetõség iránt, idén a 250 fellépõ közel 50 produkcióval állt színpadra. Fintor Károlyné,
az Idõsügyi Tanács titkára örömmel újságolta, hogy az idõsek aktivitása figyelemre méltó a városi rendezvényeken,
akár sportos vagy kulturális programokról legyen szó. A Ki
mit tud?-okon pedig olyan produkciókat mutatnak be, amelyek más színpadokon is megállnák a helyüket.

A RENDEZVÉNY TÚLMUTAT A KLUBÉLETEN
A résztvevõk vers, próza, szólóének, kórus, hangszer
és tánc kategóriában mutathatták meg tudásukat. A nyugdíjasok városi kulturális seregszemléjét minden évben
közösen rendezi az Idõsügyi Tanács és az Elsõ Nyírségi
Fejlesztési Társaság.
Petneházyné Bugán Magdolna igazgató elmondta, Nyíregyházán 64 nyugdíjasklub mûködik, de a Ki mit tud? nyitott, itt azok is lehetõséget kaptak a bemutatkozásra, akik
nem aktív tagjai kluboknak.

KÖZÖSSÉG ÉS VERSENY
A Nyugdíjas Városi Ki mit tud? résztvevõit a díjkiosztón
dr. Ulrich Attila alpolgármester köszöntötte. Hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy közösséget találjanak maguknak
a nyugdíjasok, a versengésben pedig megfiatalodnak, ezért
is jó rendezvény ez a Ki mit tud?
A vetélkedõ legjobbjait minden kategóriában díjazták,
az idõsek Ki mit tud?-ját a jövõ évben is megrendezik Nyíregyházán.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

AZ V. VÁROSI NYUGDÍJAS KI MIT TUD? DÍJAZOTTJAI:
Vers, próza kategóriában:
I. helyezett: Hanuszikné Szabó Erzsébet
II. helyezett: Szabó Veronika
III. helyezett: Tudlik Gáborné
Ének, kórus, paródia kategóriában:
I. helyezett: Sóstófürdõi-Sóstóhegyi Nyugdíjas Szervezet (Öregfiúk kórus)
II. helyezett: Alvégesi Nyugdíjas Klub
III. helyezett: Nyírség Tirpák Kulturális Egyesület
Tánc kategóriában:
I. helyezett: Alvégesi Nyugdíjas Klub
II. helyezett: Sóstófürdõi-Sóstóhegyi Nyugdíjas Szervezet (Vadrózsa tánccsoport)
III. helyezett: Borbányai Margaréta Nyugdíjas Egyesület

Különdíjasok:
1. Megyola Józsefné
2. Örökzöld Nyugdíjas Egyesület
3. Rubóczki János
4. Borbányai Margaréta Nyugdíjas Egyesület
férfikórus
5. Aprófalva Hagyományõrzõ Népdalkör
Egyesület
6. Poór László
7. Római Katolikus Nyugdíjas Egyesület
8. Molnár Józsefné
9. Lentvorszkiné Noviczky Erzsébet
10. Gergely Sándor

NEGYVENÉVES A TIRPÁK NÉPZENEI EGYÜTTES
Negyven évvel ezelõtt a bokortanyákon élõ idõs emberek úgy döntöttek, hogy a tirpák hagyomány õrzése és
átörökítése, továbbadása érdekében a Vajdabokori Mûvelõdési Házban rendszeresen összejönnek és a még fellelhetõ tirpák népdalokat szlovák anyanyelven szinten
tartják. Már akkor is látszott, hogy az urbanizáció miatt
a szlovákul énekelt dalok feledésbe merülésének veszélye áll fenn.
A többségükben közel nyugdíjas korú nõk és férfiak lelkesedésére figyelt fel Kovács László és megalakította a Vajdabokori Népzenei Együttest. Hosszú évekig a mûvelõdési ház adott otthont a próbáknak, fellépéseknek, majd a
vezetõváltást követõen Bánszki János, orosz–szlovák–
magyar szakos tanár vezetésével sikeres minõsítõ versenyeken való részvétel táplálta a lelkesedést.

LELKESEDÉS ÉS MINÕSÜLÉS
2005-ben, a bokortanyákban élõ idõsek, korukra és
megromlott egészségi állapotukra hivatkozva elmaradtak, és a halálozások miatt már úgy lecsökkent a létszámuk, hogy háromszor annyian jártunk ki a városból,
mint ahányan voltak a helybeliek. Ez az akkori üzemanyagárak mellett nagyon megterhelte az utaztatás költségeit, ezért 2012-ben a Városmajori Mûvelõdési Házba helyeztük át a próbák helyszínét, ahol nagyon jó
körülmények közt folytattuk és folytatjuk a heti próbákat. A szorgalom meghozta a gyümölcsét, a Vass Lajos
Népzenei Szövetség és a Kóta által rendezett Regionális Fesztiválokon több alkalommal oklevél, bronz és
ezüst fokozatú minõsítéseket kaptunk a bemutatott szlovák és magyar népdalok elõadásáért, melyek lelkesítõen hatnak ránk.
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EGY CSAPAT, KÉT NYELVEN
A „KÖDELLIK a MÁTRA” Népzenei Fesztiválon, 2014.
augusztus 23-án országos ezüst fokozatú helyezést kaptunk.
Idén július 1-jén, Tarpán szintén országos ezüst minõsítést
értünk el. Ezeken kívül fellépéseink voltak az elmúlt években a Nyugdíjas Városi Ki mit tud?-on. Tiszabercelen a
Nyugdíjas Szövetség Kulturális rendezvényén, a Tirpák napokon, de határokon túl, Erdélyben és Szlovákiában is. Már
két alkalommal vettünk részt a Kisvárdán rendezett „Kárpát-medencei Népzenei Együttesek Fesztiválján” is, ott találkoztunk a szlovákiai Kisgéresbõl érkezett „Szõlõfürt”
nevû citerazenekarral és két hét múlva meg is hívtak az
általuk rendezett Népzenei Találkozóra. Természetesen
határokon átnyúló kulturális kapcsolatokat is tartunk fenn,
de tartottunk már bemutatót Erdélyben is. Fontos hagyományõrzõ szlovák identitásunk, ugyanis tudtunkkal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rajtunk kívül minõsítést
szerzett, népdalokat rendszeresen két nyelven elõadó népzenei együttes nincs. Köszönet illeti e helyütt a szervezõk

mellett azokat is, akik nem a színpadon jelennek meg velünk, de odaadással segítették és segítik az elõzõekben
említett sikerek létrehozását. Gondolok a feleségekre, férjekre, családtagokra a „távollét” hiányának elviseléséért és
azokra a barátokra, ismerõsökre, akik saját szabadidejüket,
saját gépkocsijukat felhasználva visznek távolabbi fellépésekre. Mert megértõ és önzetlen segítõ háttér nélkül nincs
és nem is lehet sikert elérni.
Illés János, az együttes vezetõje
A Tirpák Népzenei Együttes alapításának 40. évfordulója, méltó megünneplése alkalmából, a „Vissza a
Gyökerekhez” címû kulturális találkozón köszöntötték mûsorral az ünnepelteket az Alvégesi Népdalkör
és a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület énekes-néptáncos csoportjai. A rendezvényen Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselõ mondott üdvözlõbeszédet, majd Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója
méltatta az együttes tevékenységét.
2017. OKTÓBER 27.
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FIATALOK

BÕVÍTETTÉK AZ ÓVODÁT
Két csoportszobával bõvítették a Szent Imre katolikus
óvodát. Így a korábbi 50 helyett 100 gyermek járhat az
intézménybe. A 175 millió forint értékû, állami támogatással megvalósuló fejlesztést további korszerûsítések követik majd a városban. 2020-ra valamennyi óvoda megújul Nyíregyházán!
A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskola tagóvodája 2012-ben nyitotta meg kapuit a Szarvas utcán. A jól

lett intézményi kereteken belül erkölcsileg is gazdagodjanak a gyerekek – magyarázta Imre Lászlóné óvodavezetõ.

MINDEGYIKRE SOR KERÜL
Nyíregyháza polgármestere is szólt az átadóünnepségen. Dr. Kovács Ferenc kiemelte, megyeszékhelyünkön
közel 4500 óvodás korú gyermek él, ezért is fontos, hogy
bõvüljenek, fejlõdjenek az intézmények.
– Nagyon örülök, hogy az egyházak is csatlakoznak ahhoz a kiemelt célhoz, amit a városvezetés képvisel; hogy a
gyermekek modern körülmények között való oktatása, nevelése érdekében az óvodák, bölcsodék, iskolák felújítása,
korszerûsítése történjen meg. Ezt az önkormányzat az elmúlt években is szem elõtt tartotta. A következõ két évben
viszont nagyon nagy modernizációs hullám indul és szeretnénk azt elérni, hogy 2020-ra minden óvoda és bölcsõde felújítására sor kerüljön. Ez nemcsak az épületek energetikai korszerûsítését jelenti, hanem logopédiai szobák,
tornatermek kialakításán át a belsõ feltételek, játékok,
egyéb pedagógiai eszközök beszerzését is tartalmazza.

Imre Lászlóné óvodavezetõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye püspöke
felszerelt, 50 férõhelyes, kétcsoportos épületben azóta is
tart a gyermekek nevelése. Az igényeknek megfelelõen év
elején úgy döntöttek, bõvítik az óvodát. Áprilisban tették le
a beruházás alapkövét, a munkálatok sokszor még hétvégén is tartottak – az új óvodai részt múlt pénteken adták át.
– A plébánián kb. 200 gyermeket keresztelnek római
katolikusnak évente. Mivel óvodánk 2012-tõl mûködik 50
férõhellyel, évek óta tapasztaltuk, hogy már a testvérgyermekek sem fértek be olykor a csoportokba, csoportszobákba. Ezért éreztük és jeleztük a püspökség felé, hogy
nagyon nagy igény lenne arra, hogy minél több gyermek
be tudjon kerülni a római katolikus egyház által fenntartott óvodába. A szülõk a lelki nevelés fontosságát megérezték, lényegesnek tartják, hogy a családi nevelés mel-

EGYMILLIÁRD OKTATÁSRA
Több mint 1 milliárd forintot fordít infrastrukturális fejlesztésekre a Nyíregyházi Tankerületi Központ.
A megyeszékhelyen négy intézmény újul meg ebben
a tanévben – elsõsorban kollégiumi terek fejlesztése
várható.
– Ebben a tanévben Nyíregyházán négy nagy intézmény tud megújulni: a Bárczi Gusztáv Általános
Iskola, a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézménye és a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium
Szabolcs utcai épülete. Arra összpontosítottunk, hogy
a tanulók számára méltó környezetet tudjunk biztosítani – mondta el szerkesztõségünknek sajtótájékoztatóján Gaszperné Román Margit tankerületi igazgató.
A Nyíregyházi Tankerületi Központ összesen több
mint 1 milliárd forintot fordít fejlesztésekre. Az intézmények a pályázati támogatásokon, valamint a központi költségvetési összegeken túl más forrásokból is
újíthatnak – tette hozzá a Nyíregyházi Kodály Zoltán
Általános Iskola igazgatója. Baloghné Németh Szilvia
kiemelte, a tantermeket, a tornatermet vagy éppen az
aulát is bérbe tudják adni az iskolák. A bevétel 50
százalékát most már megtarthatják az intézmények,
saját belátásuk szerint használhatják fel az összegeket. Ez jelentõs motiváció az intézményeknek – véli
az igazgató. A Kodályban például – ilyen jellegû összegekbõl – szépülnek meg a tantermek.
(Szerzõ: Dér Vivien)

ESÉLYTEREMTÕ ÓVODA
A Szent Imre katolikus óvoda új épületrészét is Kulcsár Attila, Ybl-díjas építész álmodta meg. Közel 70 négyzetméteres csoportszobák öltözõkkel, kiszolgálóhelyiségek és sószoba is helyet kapott! A gyerekek az óvodai
bõvítést tánccal, énekszóval köszönték meg az átadóünnepségen.
(Szerzõ: Dér Vivien)

A Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása elnevezésû, Esélyteremtõ óvoda kiemelt uniós projekt regionális szakmai konferenciáját rendezték Nyíregyházán. A cél az, hogy
létrehozzanak egy olyan intézményhálózatot, melynek tagjai az esélyteremtõ nevelési eljárásokat eredményesen alkalmazzák és képesek legyenek azokat
más óvodákkal is megismertetni.

ÚJRA VÁROSI VERÉBAVATÓ

A tavalyi év sikere után, idén is megrendezi a Városi
Verébavató ünnepséget a nyíregyházi középiskolák kilencedikes osztályainak a Diák-polgármesteri Iroda, a Mustárház és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az eseményre november 10-én kerül sor a Váci
Mihály Kulturális Központban. Eddig 14 kilencedikes osztály nevezett. Az elsõ három helyezett értékes díjakat
vehet majd át.
– A városnak az az érdeke, hogy minden állampolgára
jól érezze magát azon a helyen, ahol él. Természetesen a
fiatalokra is igaz ez. Õk az épp felnövõ generáció, nemsokára érettségizni fognak és választanak maguknak életstílust. Kialakul egyfajta közösségi tudatuk, így fontos az,
õk hogy érzik magukat. Nagyon sokat tanulnak, iskolába
járnak, ezért az nem árt, ha ezekbõl kilépve olyan elfoglaltságot találnak, amely hasznos lesz a jelenük és a jövõjük számára is – mondta el a beharangozó sajtótájékoztatón dr. Ulrich Attila alpolgármester.
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Egyre nagyobb az érdeklõdés a november 10-ei ünnepség iránt a középiskolások körében. A szervezõk idén is
érdekes feladatokkal várják a jelentkezõket.

JÁTÉKOS FELADATOK ÉS AFTER PARTY
– Most is játékos feladatokkal várjuk a diákokat. Talán egy
kicsit pörgõsebbekkel, mint tavaly. Annak érdekében is, hogy
inkább a csapatmunkájukról tudjanak számot adni, sok feladatot szerveztünk nekik, de mégsem olyan sokat, hogy ez
lefárassza õket. A rendezvény zárását követõen egy after
partyval várjuk õket, ahol még több kapcsolatot alakíthatnak
a kilencedikes diákok vagy már a meglévõket elmélyíthetik – mondta el Bán Dáriusz diák-alpolgármester.
A Diák-polgármesteri Iroda keresi a Város Verébpárját,
vagyis a legszebb veréblányt és a legmenõbb verébfiút is.
Nevezni az iroda elérhetõségére elküldött fényképpel lehet, utána már csak a lájkokat kell gyûjteni. A nyerteseket
a verébavatón fogják kihirdetni.
(Szerzõ: Kanócz Rita)

Az Oktatási Hivatal a Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása kiemelt
projektben 550 együttmûködõ óvodával és 1100 óvodapedagógussal valósítja meg az Esélyteremtõ óvoda
programot, amely a pedagógiai tevékenység hatékonyságát segíti, egyben az óvodai fejlesztõ programot váltja fel. A projektben az elfogadott kiválasztási szempontoknak megfelelõ óvodák vesznek részt, amelyekben a
hátrányos helyzetû gyermekek aránya meghaladja a
gyermeklétszám 10 százalékát, és az intézmény legalább egyszer részt vett a megelõzõ nevelési években
az óvodai fejlesztõ programban. Az Európai Unió által
támogatott Emberi Erõforrások Operatív Program több
mint 4 milliárd forintot biztosított a megvalósításra.
A konferencia résztvevõit dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte. Hangsúlyozta, azért tartja fontosnak a programot, mert Nyíregyházán a 4500 óvodás közül 94 hátrányos helyzetû. A városvezetés arra
törekszik, hogy minden feltételt biztosítsanak a felzárkóztatásra. Minden óvodában van pszichológus, kettõben gyógypedagógiai csoport. Óvodás korban még
sokat lehet tenni azért, hogy egészséges gyermekek
nõjenek fel a megyeszékhelyen.
A projektben a megye összes óvodája, több mint
150 vesz részt, ami képzéseket és a jó gyakorlatok
átadását jelenti, de fejlesztõ eszközöket, játékokat is
kapnak az intézmények.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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KULTÚRA

ESEMÉNYDÚS KRÚDY NAP
Krúdy Gyula születésének 139. évfordulója alkalmából egész napos megemlékezést
tartottak Nyíregyházán. Az irodalomkedvelõk, diákok és érdeklõdõk többek között
megkoszorúzták Krúdy Gyula szülõházát,
lírai játékban vehettek részt a könyvtárban
és emlékkiállítást tekinthettek meg a Váci
Mihály Kulturális Központban.
Krúdy Gyula 1878. október 21-én született Nyíregyházán. Emléke becses a nyíregyháziaknak, errõl tanúskodik a nevét viselõ városházi díszterem, a gimnázium, az
utca vagy éppen a színházi kamaraterem.
Elõször a Szent István utcai szülõházát koszorúzták meg csütörtökön – ezzel kezdõdött a Krúdy Nap Nyíregyházán –, majd

A SZABADSÁG NAPJA

többek között a Krúdy-szobornál is tartottak megemlékezést. Városunk szülöttérõl
dr. Ulrich Attila alpolgármester is szólt:
– Történészként nem láttam még olyan
jellemrajzot és leírást, amely jobban mutatna be egy olyan történelmi eseményt,
amikor a bokortanyákból bejöttek a tirpákok, mint a Krúdyé. Érzékelteti azt velem,
aki nem látott soha ilyet, se metszeten, se
képen, sehol sem, hogy milyen lehetett az,
amikor bejöttek a tirpákok szép ruhában,
szekéren és mulattak itt, Nyíregyházán –
szinte látni lehet azt, hogy mi is történt
ezekben az órákban, és ehhez nagyon jeles szókincs és írói véna kell... erre azért
nem képes mindenki.
(Szerzõ: Dér Vivien)
A hazaszeretet és a hazafiság semmit sem
változott 61 év alatt – mondta az 1956-os
forradalom és szabadságharc évfordulóján
dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, ugyan a forradalmi eseményeknek nem volt színtere a város, ám a
nyíregyháziak hazaszeretettõl és a haza
iránti kötelességtõl hajtva mégis mindig a
jó ügy mellé álltak, síkra szálltak a szabadságért és a függetlenségért.
Kiadós esõt hozott az ünnep. Október
23-án délelõtt 10 fok körüli értékek és csapadékos idõjárás volt, ezért úgy döntöttek

az önkormányzati rendezvény szervezõi,
hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója tiszteletére „A szabadság napja” címû ünnepi megemlékezést a
Váci Mihály Kulturális Központban tartják
meg. Ott a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium diákjainak a „Kegyelet lángja” címû elõadását tekinthették meg az
emlékezõk.
A résztvevõk a Váci Mihály Kulturális
Központból a Hõsök terére sétáltak, ahol
az 1956-os emlékmûnél helyezték el virágaikat, koszorúikat.
(Szerzõ: Dér Vivien)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATOT HIRDET
az alábbi munkakör betöltésére:
Munkakör megnevezése: beruházói ügyintézõ közlekedési szakterület.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 224/2017. (IX. 28.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik a közgyûlés által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatok ellátásában.
Közremûködik a város közlekedésének fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Közremûködik az önkormányzati és nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészítésében. Részt vesz tervpályázatok összeállításában. Részt vesz tervegyeztetéseken, szakhatósági bejárásokon és egyeztetéseken, a beruházás munkaközi koordinációin, mûszaki átadás-átvételi eljárásokon, üzembe helyezési eljárásokon, garanciális és szavatossági felülvizsgálatokon, és ott a Beruházó képviseletében az Osztályvezetõvel egyeztetettek szerint nyilatkozik. Javaslatot tesz a tevékenységi körébe tartozó feladatok éves fejlesztési elõirányzataira. Közremûködik a költségvetés éves fejlesztési elõirányzatainak megtervezésében, az évközi pénzügyi tervmódosítások, valamint
az éves és évközi beszámolók elkészítésében. Részt vesz a szakterülete szerinti EU-s
támogatásos projektek elõkészítésében, a pályázat összeállításában, közremûködik a
támogatási szerzõdéshez kötõdõ feladatok végrehajtásában. Ismernie kell a tevékenységi köréhez tartozó rendezési, fejlesztési, illetve kivitelezési terveket. Figyelemmel
kell kísérnie a fejlesztési elképzeléseket. A tevékenységi területéhez tartozó esetleges
lakossági panasz bejelentéseket figyelemmel kíséri, kivizsgálja, orvoslására helyszíni
bejárást hív össze. Állandó kapcsolatot tart a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és
Vagyonkezelõ Nonprofit Kft.-vel. A feladatkörébe tartozó ügyeknél segíti a szakmai
teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatokat. Segíti a Közlekedésmérnök munkáját.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építõmérnöki diploma.
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Elõnyt jelent:
– minimum 3 éves szakmai gyakorlat, amelybõl minimum 2 év tervezésben vagy
kivitelezésben szerzett gyakorlat,
– AutoCad ismeret.
Elvárt kompetenciák:
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás,
– problémamegoldás, kommunikációs készség, objektivitás, írásbeli kifejezõ készség,
– jármûvezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
a fõbb tantárgyak felsorolásával,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl
szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2018. január 1-jével betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás menedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
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SZÍNHÁZ

NYÍREGYHÁZÁN AZ ORSZÁG EGYIK LEGNEVESEBB RENDEZÕJE
MOHÁCSI JÁNOS AZ ILLATSZERTÁRT VISZI SZÍNRE

Akik látták hajdan, aligha felejtették el a Krétakört, Az
itt a vége, pedig milyen unalmas napnak indult címû Jókai-adaptációt, ahogyan a 2000 õszén bemutatott A mandátum címû darabot sem, aminek a „mûfaji” meghatározása, a színlap szerint: „véres valótlanság két lesújtó részben”. (A humor, az irónia mindig is jellemzõ volt Mohácsira.) Érdekes visszaidézni, ma már színháztörténeti
tény, hogy többek között kik is játszottak ezen rendezéseiben: Csoma Judit, Gados Béla, Gazsó György, Mészáros
Árpád Zsolt, Szabó Tünde, de a társulat mostani tagjai közül
is sokakkal dolgozott már akkor együtt. Hogyan jött létre
ennek a mostani munkának az ötlete? – kérdeztem egyebek mellett a Jászai Mari-díjas rendezõt.

„JÓ VISSZATÉRNI IDE”
– Az itteni rendezéseim óta is jártam Nyíregyházán,
hiszen a VIDOR Fesztiválon több darabommal felléptünk
más teátrumokkal, például a Liliomfival, a Zûrzavaros éjszakával – nyilatkozta lapunknak. – Jó visszatérni ide, hiszen bár vannak, akik már nem játszanak itt a régiek közül, de azért ismerõsök is vannak szép számmal, például
Szabó Márti, Tóth Károly, s jó érzés velük újra találkozni.
Egy véletlen hozta, hogy ismét itt lehetek, ugyanis Pelsõczy
Rékát nem „adta ki” a Katona József Színház, mert nem
tudták egyeztetni az itteni elfoglaltságait az ottanival, nekem pedig kiesett egy marosvásárhelyi munkám, ezért
engem kértek fel a rendezésre. Az Illatszertárban nem történnek látványos tragédiák, apróbbak azonban igen, ezeket viszont nem akarom elmondani, legyen az elõadás
titka. Bár nagy „átíróként” tartanak számon engem és a
testvéremet, de én a darabot szeretem szolgálni. Nincs
olyan alkotás, amibe ne nyúlnék bele, ide értve a sajátjaimat is, ha újra terítékre kerülnek, így bármennyire jó is e
mû párbeszédtechnikája, helyenként elavult a szöveg, ittott túl, másutt pedig alul van írva. Szerintem maga a szerzõ is örülne a változtatásoknak.
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Fotó: internet

Közel húsz év után ismét a Móricz Zsigmond Színházban dolgozik az ország egyik legnevesebb rendezõje, Mohácsi János, aki az Illatszertár címû komédiát viszi színre.

Mohácsi János
Mint Mohácsi János elmondta, a mû rendkívüli hétköznapisága fogta meg, az, hogy a drámaiságot szinte teljesen nélkülözõ darab mennyire tud hatni a színpadon, s a
csöppet sem drámai erények, mint a megbocsátás, a megnyugvás, hogyan mutatnak a színpadon. László Miklós
darabját Amerikában is játsszák, ha nem is sok helyen,
Magyarországon ugyanakkor reneszánszát éli. A szerelem
hálójában címû Tom Hanks és Meg Ryan fõszereplésével
készült filmben használták bizonyos elemeit a mûnek, de
csak ötlet szinten jelentek meg ezek. Talán a remekül
megírt párbeszédek adják a vígjáték hazai sikerének titkát, s hogy szerethetõ figurák szerepelnek benne. A szereposztás már az õ érkezése elõtt megtörtént, úgy érezte,
nincs is joga beleszólni, hiszen vannak, akikkel korábban
még nem dolgozott együtt, ugyanakkor teljesen vállalhatónak, megfelelõnek tartja.

IZGALMAS, SZERETHETÕ ELÕADÁS
Már folynak a november 25-én a nagyszínpadon bemutatandó darab próbái. Nem arra törekszik, hogy
„mohácsis” legyen, sokkal inkább, hogy izgalmas, szerethetõ elõadás szülessen. Heine azt mondta annak idején, hogy már nem verseket, hanem Heine-verseket ír, így

õ sem Mohácsi-darabokat akar létrehozni, hanem jó elõadásokat.
– Fontosnak tartom a zenét, de nem lesz „élõ”, mert ez
nagyon körülményes dolog. Azt az idõt a színészekre szeretném fordítani – mondta el a rendezõ. – Egy illatszertárban játszódik a történet, meglehetõsen naturális díszletek
között, amit Khell Zsolt tervezett. Szeretem, ha a színészek is beleszólnak a szöveg kialakításába. Az a jó, ha
„több fejjel” gondolkodik az ember. Humorban nem lesz
hiány, már csak azért is, mert eleve viccesek a jelenetek.
Nagy helyzetkomikumok nincsenek, de talán sikerül beletenni egyet-kettõt. Eredetileg finom, megtört humora van,
mi azonban ennél közvetlenebbek leszünk, mert ezt jobban szeretem a színpadon, mint az eleganciát.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

MANÓ CICA IS SZÍNHÁZBAN JÁRT
A Mirr-Murr kalandjai címû darab próbájára, a Móricz Zsigmond Színházba különleges vendég érkezett
a napokban: egy Manó névre hallgató cica.

Kardos Tünde író egyébként játékos humorral rakta
össze a darabot, három macska, egy szakácsnõ és egy
kutyus történetérõl szól, amelynek a zenéjét a The
Biebers zenekar egyik alapító tagja, Puskás Ádám
Dániel írta. A Mirr-Murr kalandjai címû mesejáték
bemutatója 2017. november 3. (péntek) 17:00 órakor
lesz, a MÛvész Stúdió színpadán.
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SPORT

OKTÓBER
SZOMBAT

21

OKTÓBER
HÉTFÕ

23

DRÁMAI CSATA

TOP 100

Drámai csatát vívott elsõ hazai bajnoki mérkõzésén a Fatum Nyíregyháza. A nõi röplabdások a tavalyi ezüstérmes Vasast fogadták, és közel két és
fél órás meccs végén gyõztek az angyalföldiek 3–2-re. A nyíregyháziaknál
több jó egyéni teljesítmény is volt, különösen Matic és Valdez játszott ponterõsen. A csapat a következõ fordulóban az MTK vendége lesz.

A nyíregyházi Fucsovics Márton
visszatért a top 100-ba a férfi teniszezõk legfrissebb, hétfõn kiadott világranglistáján. A legjobb magyar játékos
nyáron volt már az elsõ százban, és
ezúttal a múlt heti, stockholmi torna fõtáblájára jutással lett pont századik. A
25 éves játékos a héten a bázeli verseny fõtábláján szerepelt, miután ismét
sikerrel vívta meg selejtezõs meccseit.

TEREMBAJNOKSÁG
Novemberben megkezdõdik a városi teremlabdarúgó-bajnokság. Februárig rendszeresen pattog majd a labda a Tiszavasvári
úti sportcsarnokban. A legjobbak egy Szuperdöntõn harcolnak az elsõ helyért.
120 csapat nevezett az idei Intersport
Városi Kispályás bajnokságban. Az õszi szezonban több mint ötszáz meccset vívtak a
csapatok, és parázs csatákat láthattak a
Városi Stadionba kilátogató nézõk. A szabadtéri meccsek után novemberben már a
terembajnokság indul.

A szabadtéri szezon nagy csatákat hozott

ÚJ HELYSZÍN

ORSZÁGOS TEREMTORNA

– 40 együttes jelentkezett a terembajnokságra, itt már lezárult a nevezés. A helyszín a Zrínyi gimnázium Tiszavasvári úti
sportcsarnoka lesz, az elsõ mérkõzést november 9-én rendezzük. A tervek szerint a
mérkõzésekre csütörtökönként 18.00-tól,
szombati napokon 8.00-tól kerül sor, majd
februárban egy Szuperdöntõvel zárul a
bajnokság – mondta Dajka László, a Nyíregyházi Sportcentrum fõszervezõje.

A téli idõszak a teremtornákról is szól.
Hatodik alkalommal rendezik meg idén a
Tiszántúli Takarék országos pénzdíjas kupát, melyet december 8–10-e között tartanak. A helyszín itt is a Tiszavasvári úti csarnok lesz, ahol minden feltétel adott a lebonyolításhoz. 32 együttes nevezhet, és Dunakeszirõl már jelentkezett egy gárda, de
a környezõ megyékbõl is rendszeresen érkeznek csapatok. Itt 13 hely még kiadó.

SPORTPROGRAM
Október 27., péntek 17.00 Continental Aréna, Nyíregyháza Blue
Sharks–Békés kosárlabda-mérkõzés
Október 29., vasárnap 17.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Csákvár labdarúgó-mérkõzés
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 29., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Vasas röplabdamérkõzés
ismétlése
Október 30., hétfõ 20.30 Nyíregyháza Spartacus–Csákvár labdarúgómérkõzés közvetítése
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PROGRAMOK

PROGRAMOK
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ október 27-én 16.30-tól a
Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Vendég:
Vári-Fábián László. Beszélgetõpartner: Babosi László.

SZALAGAVATÓK
AZ
-N

ZSÁKBAMACSKA. A Burattino Bábszínház elõadásai:
október 28-án 16.00: Zsákbamacska. 29-én 10.00: Többet ésszel, mint erõvel. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont,
B épület II. emelet.
ÜNNEPI KÓRUS-VESPERÁS. A Magyar Kodály Társaság és a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség a
Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából október 30án 17.30-tól Ünnepi Kórus-Vesperást szervez a Kálvin téri
református templomban a reformáció korának egy- és többszólamú énekkincseibõl.

MÚZEUMI ÉJSZAKA
A Múzeumok Õszi Fesztiválja keretében izgalmas esti
kulturális barangolásra várják az érdeklõdõket a Jósa András Múzeumba október 30-án 18.00–22.00 óra között.
Az est folyamán Zsombori Erzsébet (Zsimbi) és Mayer
Hella festõmûvészek alkotásaiból nyílik kiállítás. Igazi
kulturális csemegének ígérkezik a tárlathoz kapcsolódó irodalmi és zenei hangulatfestés. A festõmûvészek
által selyemre és vászonra álmodott világhoz a Vörös
Postakocsi Mûhely tagjai rendhagyó szépirodalmi alkotásokat készítettek, melyeket fel is olvasnak.
A képzõmûvészeti-irodalmi-zenei hármas csemegét
követõen lámpásokkal világítják meg az utat, mely a
múzeum egykori lakótársához vezet. Szomszédolnak
és vendégeskednek a megyei levéltárban.
Az est további részében a múzeum három idõszaki
kiállítását – Fejedelmeink mesés kincsei, „Csókolj meg
édes”, Restaurátorok Mûhelytitkai II. – fedezhetik fel az
érdeklõdõk interaktív és nyomozós játékok keretében. A
Restaurátor Mûhely is kitárja ajtaját, s bepillanthatunk
ebbe a boszorkánykonyhának nevezett világba is.
IKONOK „Festett teológia” – Varga Tarzíciusz Mester
kárpátaljai képzõmûvész és tanítványainak kiállítása látható a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskolán. Megtekinthetõ: október 31-éig, 10.00–17.00 óráig.
KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. A Nyíregyházi Egyetem
Központi Könyvtárában (Sóstói út 31/B, „B” tanulmányi
épület) rendezik meg a Könyvtári teadélután címû eseményt október 31-én 16.00 órától, ahol dr. Kührner Éva
fõkönyvtáros, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szervezetének elnöke A Kaukázus
könyvtáros szemmel. Beszámoló az Örményországba és
Grúziába tett utazásról címmel tart elõadást.
SZÉPKORÚAK KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁSA a Váci Mihály
Kulturális Központban. Megtekinthetõ: november 5-éig.
„MÚLTRÓL MINDENKINEK”. A megyei levéltárban november 6-án 10.00 órától a „Múltról mindenkinek” címû
rendezvénysorozat keretében bemutatkoznak a nyíregy-

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 28., szombat 19.00 Hello, Dolly!, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 A Fõfõnök, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Október 30., hétfõ 19.30 A név: Carmen, Õze kamara bérlet, MÛvész Stúdió
November 2., csütörtök 19.00 Sherlock Holmes – A
sátán kutyája, Kelet bérlet, Nagyszínpad
November 3., péntek 17.00 Mirr-Murr kalandjai, Bemutató bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.30 Azt meséld el, Pista!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
2017. OKTÓBER 27.

„ROBBANTOTT” A LIKE 3
Újra megtelt táncosokkal és énekesekkel a Váci
Mihály Kulturális Központ. Elindult a Like 3 tehetségkutató verseny. A zsûri véleménye szerint a december 2-ai döntõbe a következõ produkciók jutottak:
Felnõtt tánc kategória: Szabolcs Diák Sport Egyesület, Life Crew, Lakatos Ramón, Glam Crew, Farkas
Evelin és Raffael István, Lakatos József István.
Ifjúsági tánc kategória: Nyíregyházi Táncklub,
Golden Era Junior, Magera Regina, Balla Gréta, No
Comment Tánciskola, Gold Dance Group.

A Nyíregyházi Televízió folytatja a már több mint
egy évtizedes hagyományát: ezúttal is teret ad a középiskolások látványos szalagavatós produkcióinak. A
második adást október 28-án 20.30-tól láthatják majd.
házi evangélikus egyházközségek, a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és a Nyíregyházi Evangélikus Levéltár.
SZÍNESET ÁLMODTAM KIÁLLÍTÁS. A Kodály Zoltán
Általános Iskola tanulóinak kiállítása látható a Váci Mihály
Kulturális Központban. Megtekinthetõ: november 10-éig.
MADARASSY 70' CÍMÛ KIÁLLÍTÁS a Pál Gyula Teremben és a Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ:
november 18-áig.

FÁKLYÁS-ÉNEKES MENET
A Reformáció 500. évfordulója alkalmából a Nyíregyháza városi evangélikus és református egyházközségek október 31-én fáklyás-énekes menetet és ünnepi istentiszteletet tartanak. A gyülekezés a Kálvin téri
református templomban 19.00 elõtt, a fáklyás felvonulás pedig 19.00-tõl indul a református templomtól
a Kossuth téren át az evangélikus nagytemplomba,
ahol megtartják az ünnepi istentiszteletet.

KÖNNYEBBEN MEGKÖZELÍTHETÕ
AZ ESÉLY CENTRUM
2006-ban nyitotta meg kapuit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévõ és a START Nonprofit Kft. által üzemeltetett
Esély Centrum (Nyíregyházán, a Tiszavasvári úton), amely ma már
nemcsak személygépkocsival, hanem helyi és helyközi buszjáratokkal is jól megközelíthetõ.
Az Esély Centrum a vidékrõl, vonattal és távolsági autóbusszal
érkezõk számára megközelíthetõ az Autóbusz-állomásról a 40-es,
a H40-es és a H40L jelzésû helyi, valamint a Tiszavasvári felé
közlekedõ helyközi járatokkal. A 40-es járat az Esély Centrum „B”
épülete elõtt, a többi az Esély Centrum bejárata elõtt kb.100 méterre áll meg a Tiszavasvári úton. A 40-es, a H40-es és a helyközi
járat 1-2 óránként, a H40L jelzésû járat a LEGO munkakezdéshez, mûszakhoz igazodva közlekedik. A 40-es és H40-es buszjáratokra átszállási lehetõség (nem a vasút- és autóbusz-állomásra
érkezõk számára) a Búza téri piac megállójában, míg a H40L jelzésû LEGO-járatra az Autóbusz-állomáson, vagy a Tiszavasvári
felüljáró elõtt a Bethlen G. utcán van. A helyi járatok közül a 17es és a 23-as autóbuszokkal lehet eljutni az Esély Centrumba,
melyek érintik a belvárost is. Átszállási lehetõség a belvárosban
lévõ Kodály Zoltán Általános Iskolánál, valamint szintén a Búza
téri piacnál van. Fontos tudni, hogy a 17-es buszról a Kertvárosban lévõ Szélsõbokori úton kell leszállni, amely 10–15 perces sétára van az Esély Centrum bejáratától (kb. 500 m). Ez a járat közlekedik leggyakrabban, általában 25 és 45 percenként egész nap.
A 23-as buszról a Tiszavasvári úti körforgalmat elhagyva a Fészek
utca elején (elsõ megálló) kell leszállni. Ez szintén 10 perc sétára
található a bejárattól (kb. 400 m). Ez a járat általában óránként
közlekedik.
(x)
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete

Felnõtt ének kategória: Inverzio, Kálmándi Fanni,
Gurbán Balázs, Szabó Róbert, Mészáros Dóra, Rozsáyi
Márkó, Volf Delila.
Ifjúsági ének: Boda Izabella, Ádám Tamás, Tordai
Duo, Kulcsár Hanna, Istenes Márk.
FÉNYKÉPEK SÓSTÓRÓL. Boros György fotómûvész,
Fényképek Sóstóról címû tárlata látható a Sóstói Múzeumfalu Pálinkaházában. A kiállítás november 30-áig tekinthetõ meg.

EGYETEMEN A NYUGDÍJASOK
Az Idõsügyi Tanács kérésére a Nyíregyházi Egyetem elõadások látogatására kínál lehetõséget, hogy az
idõsek is betekinthessenek az intézmény életébe, illetve bõvítsék tudásukat az egyes témakörökben a
2017-18-as tanév elsõ félévében. Részletek: www.nyiregyhaza.hu/idõskorúaknak.

KERESIK AZ ÉV TURISZTIKAI ATTRAKCIÓJÁT!

Szavazz te is, hogy a 12 jelöltbõl a Nyíregyházi Állatpark lehessen az elsõ: http://blog.szallas.hu/keressukaz-ev-turisztikai-attrakciojat/
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

LUTHER MÁRTON
NYÍREGYHÁZI EMLÉKEZETE 2.
A reformáció 400. évfordulója alkalmából, 1917. október 30-án egy jótékony
célú vallásos estélyt tartottak a Koronában. Itt mondta el a reformáció ünnepére
írt alkalmi ódáját dr. Vietórisz József fõgimnáziumi tanár, valamint a gimnázium
diákjai elõadták a Luther Wormsban címû
jelenetet. Október 31-én 7 órakor egy tótnyelvû szertartás keretében történõ úrvacsoraosztással indult a nap, majd 8 órakor tótnyelvû istentisztelet volt, melyen
az oltári szolgálatot Paulik János lelkész
végezte.
Az istentiszteleteket követõen díszközgyûlés vette kezdetét a nagytemplomban.
Itt dr. Vietórisz József egyházfelügyelõi
minõségében mondott alkalmi beszédet,
amelyben a reformációt „a szabadság,
igazság és üdvösség szent eszméinek diadalünnepének” nevezte, amely méltó
arra, hogy „felekezeti különbség nélkül,
megértõ lélekkel kísérje mindenki, akinek érzéke van
az emberiség egyetemes érdekei iránt”. Beszédében kitért a várost jellemzõ felekezetközi békére is: „Gyülekezetünk a maga több mint 16 000-re rúgó lélekszámával városunk lakosságának több mint 40 százalékát fog-
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lalja magában. És el merjük mondani,
hogy kezdettõl fogva nem irigy szemlélõje a másfelekezetûek beköltözésének és
térfoglalásának, hanem erõs bástyája és
lelkes ápolója a felekezetközi békének”.
A díszközgyûlés végén összefoglaló fogadalmat tettek, amelyben megörökítették „a
magyarhoni és külföldi reformátorok, hithõsök, buzgó s áldozatkész fejedelmek,
szabadsághõsök, tudósok és egyházvezérek emlékezetét”. Nem felejtkeztek el városalapító õseik emlékének megörökítésérõl sem, „akik 17 évtizeddel ezelõtt kimondhatatlan nehézségek, súlyos életküzdelmek, példaadó önmegtagadásuk, nélkülözésük és áldozatkészségük révén vetették meg alapjait ezen ma virágzó városnak, benne szépen fejlõdõ evangélikus
egyházunknak és iskoláinknak”.
A városi és a tanyai iskolákban is emlékünnepélyeket tartottak, „így teljessé
lett a megemlékezés módja, mert nagyok és kicsinyek
egyaránt lerótták a kegyelet adóját Luther és a többi nagy
reformátor soha el nem múló érdemei iránt”.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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