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KONZULTÁCIÓ

TÉLI FELKÉSZÜLÉS

HÓSZOLGÁLAT.
Megtartotta a téli gépszemlét a NYÍRVV
Nonprofit Kft. 17 munkagép és 17 gépjármû
áll a rendelkezésre.
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JAPÁN ELISMERÉS

SZELEKTÍVEN.
Bevezették a kórtermi
szelektív hulladékgyûjtést a Jósa András
Oktatókórházban, így
több millió forintot
spórolnak majd meg.

HULLADÉK

8
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BROADWAY

ASZFALTOZÁS

ÁTMENETILEG KEVESEBB A TÖBBÉRT
Mint ismert, új, kétszintes parkolóház épül a Jósa András Oktatókórház területén.
A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében október közepétõl elõreláthatóan 2018. február elejéig a Sebészeti Tömb, a Gyerekosztály régi épülete és az Intézeti Gyógyszertár közelében lévõ parkolóhelyek egy része átmenetileg le van zárva. A parkolóhelyek számának ideiglenes csökkentése kellemetlenségekkel járhat,
ezért a kórház vezetõsége a lakosság türelmét és megértését kéri, hiszen az új parkolóház 361 plusz parkolóhelyet biztosít majd. 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.

XXIV. ÉVFOLYAM 44. SZÁM
2017. NOVEMBER 10.

Bár az advent (eljövetel, úrjövet) idõszaka hivatalosan csak december elején kezdõdik, november végén már kinyit a
hagyományoknak megfelelõen a karácsonyi forgatag, melyhez szervesen hozzátartoznak a csinos faházak. Logisztikai
szempontok miatt már megkezdték az építésüket a belvárosban, péntekre pedig megérkezik a „mindenki karácsonyfája
is”, így lassan felerõsödhet bennünk az érzés: ünnep közeleg, a kalendárium miatt különleges idõbeosztással. (5. oldal.)

MEGÚJUL A SZABADTÉRI IS
A napokban megkezdõdött a Szabadtéri Színpad felújítása. A kormány Modern Városok Programja keretében az 1,1 milliárd forintos beruházás során új színpad
és nézõtér épül, a legkorszerûbb fény- és hangtechnikát
szerelik be. Megszépül a kerthelyiség is, büfével, kerti
bútorokkal, amit a tervek szerint a jövõ nyáron vehetnek
majd birtokba a nyíregyháziak.
Már a földmunkák folynak a belváros ékességének számító, különleges hangulatú Szabadtéri Színpadon, hiszen
lebontották a régi kiszolgálóépületeket, a színpadot és a
nézõteret. A projekt másfél évvel ezelõtt a tervezéssel indult, amelynek alapja a kormány és a nyíregyházi önkormányzat megállapodása volt a Modern Városok Program
fejlesztési lehetõségeirõl. Ebben szerepelt a Szabadtéri
Színpad felújításának 1,1 milliárd forintos támogatása is.

KORSZERÛ HÁTTÉR, NAGYOBB NÉZÕTÉR
Kirják Róbert, a pódiumot élettel megtöltõ és a projektben is szerepet kapó Móricz Zsigmond Színház ügyveze-

Fotó: Szarka Lajos

ELJÖVETELRE VÁRVA

KERÜLJÉK AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZT

tõje a Nyíregyházi Televíziónak elmondta, a felújítás során a háttér és a közönséget érintõ részek is modernizálódnak. Új öltözõk és kiszolgálóhelyiségek épülnek, a színpadot a legmodernebb fény- és hangtechnikával szerelik
fel, valamint egy mozgatható fedést is kap. Az új nézõteret pedig 950 fõsre bõvítik.

KÉNYELMESEBB KÖRÜLMÉNYEK
A felújítás során korszerûsítik és bõvítik a vizesblokkokat, amelyek új helyen, a nézõtér alatt lesznek. A Szabadtéri Színpad emblematikus fõépülete természetesen
megmarad, továbbra is innen vezérlik majd a fény- és
hangtechnikát. A környéken lakók nyugalmát pedig a
kétoldali hangfogó fal megépítése biztosítja majd. A beruházás során megújul a színpad kerthelyisége is büfével, teraszos kialakítással, kerti bútorokkal. A tervek szerint a jövõ nyáron megtarthatják a nyitóelõadást, az idõpontot késõbb jelölik meg.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A csapadékvíz-rekonstrukciós munkálatok kapcsán
a Tünde utcán a Lapály és a Kéményseprõ utca közötti szakaszon teljes útzár lépett életbe a tervek szerint
a jövõ hét elejéig. Az érintett részen félpályás úthelyreállítás kezdõdött meg, a földtükör kiemelésével, amit
a meglévõ pályaszerkezettel azonos teherbírással állítanak helyre. Lehetõség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt. Az arra közlekedõ gépjármûvezetõk
megértését és türelmét kérik.

NAPRÓL NAPRA

OKTÓBER

KEDD

31

NOVEMBER

PÉNTEK

3

HALLOWEEN A VÁROSHÁZÁN

ÉLJ A MÁNAK!

Kedden az önkormányzati dolgozók
gyerekei a Halloween jegyében lámpást készítettek, majd délután az arcfestést követõen jelmezbe bújva járták
végig a hivatalt, hogy szobáról szobára
bekukkantva édességet gyûjtsenek a
„Csokit, vagy csalunk!” köszöntéssel.

Második alkalommal szervezte meg
az Omnis Alapítvány az „Élj a mának”
címû sportrendezvényét fogyatékkal
élõk számára, melyet az önkormányzat is támogatott. Az eseményen különbözõ feladatokkal mérték össze tudásukat a résztvevõk.

NOVEMBER

VASÁRNAP

5

NOVEMBER

VASÁRNAP

5

ESÉLYEGYENLÕSÉG

VANDÁLKODTAK

Érzékenyítõ tréninget rendezett a
Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete az Esély Centrumban. Olyan korszerû eszközöket mutattak be az érintetteknek, amelyek segítséget jelentenek számukra és használatukkal könynyebbé válik a mindennapi életük.

Ismét vandál kezek pusztítottak a
városban, és okoztak kisebb súlyú
anyagi kárt, ugyanakkor közmegbotránkozást kiváltó rongálást Nyíregyházán, amikor szemetesszelencéket
emeltek ki a helyükrõl és tartalmukat
kiborították a járdára.

NOVEMBER

HÉTFÕ

6

NOVEMBER

HÉTFÕ

6

90. SZÜLETÉSNAP

ÜNNEPELTET KÖSZÖNTETTEK

90. születésnapja alkalmából Miskolczi Istvánt köszöntötte Halkóné dr.
Rudolf Éva közgyûlési képviselõ és Bodzás Sándorné, a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa. István bácsi a
jeles napot többek között lányai, unokái és dédunokái körében ünnepelte.

Hétfõn Andó Károly közgyûlési képviselõ és Simai Istvánné, a Szociális és
Köznevelési Osztály munkatársa köszöntötte Bánszky Mártont, aki 95. születésnapját ünnepelte. A szépkorút még
mindig érdeklik a nagyvilág eseményei,
kedvenc idõtöltése a Forma–1 nézése.

NOVEMBER

KEDD

7

NOVEMBER

SZERDA

8

NEVET KAPTAK

SZAKMAI ELISMERÉS

Különleges neveket választottak a
Nyíregyházi Állatpark nagymacskagondozói a 4 hónapos párducikreknek.
A hím az Assim (jelentése: nagyszerû), míg a nõstény az Azar (jelentése:
tûz) perzsa nevet kapta. A kölykökre
rendkívül büszkék a park dolgozói.

Az Alföldi Erdõkért Egyesület 25. alkalommal rendezett kutatói napot,
amelyen átadták az „Alföldi Erdõkért
Emlékérem” kitüntetéseket, köztük a
NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdészet
igazgatójának, Tölgyfa Gábornak (képünkön).

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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KIEMELTEN TÁMOGATJÁK
A VÉDÕNÕI SZOLGÁLATOT

Egyeztetés a konzultációt követõen a védõnõkkel: középen balról Jászai Menyhért
alpolgármester, dr. Kovács Ferenc polgármester és Bábiné Szottfried Gabriella, az
Egészségügyi Szakmai Kollégium Védõnõ Tagozatának tagozatvezetõje
Az egységes védõnõi bértábla bevezetésérõl is értekeztek a városházán. Az
Egészségügyi Szakmai Kollégium Védõnõ
Tagozatának vezetõje megyei konzultációt hívott össze. A szakemberek azt szeretnék elérni, hogy bérezésük fenntartótól, munkáltatótól független legyen. Náluk is a szolgálati idõ és a végzettség legyen mérvadó.
A védõnõi szolgálat igazi hungarikum
– az 1910-es években hívták életre a hálózatot, amely nemzetközileg egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer. A hivatás gyakorlói komplex, preventív, családvédelmi szolgáltatást biztosítanak hazánkban. Ám a védõnõi bérek között nagy eltérés van. Az ok egyszerû, más és más a
munkáltató, van olyan szakember, aki kórházban dolgozik, valaki pedig önkormányzati céghez tartozik. A védõnõk egységes
bértáblát szeretnének – errõl is értekeztek
a megyei védõnõi konzultáció során. Az
Egészségügyi Szakmai Kollégium Védõnõ
Tagozatának vezetõje kiemelte, az elmúlt
években a kormány jelentõsen segítette a

hálózatot. Hozzátette, 2012 óta több mint
10 milliárd forintos plusz forrást juttattak a
védõnõi szolgálat finanszírozására, ebben
már bérfejlesztés is volt.

FONTOSAK A KÖRÜLMÉNYEK IS
Nyíregyházán 63 védõnõ dolgozik, 25en intézményi keretek között, például iskolában, 38-an pedig körzeti védõnõk.
Valamennyien a városhoz tartoznak, a védõnõk támogatása is kiemelt feladat –
mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.
– Az anyagi feltételekben a kormányzat
mellett az önkormányzat is megteszi a magáét. Nagyon fontosak a megfelelõ munkakörülmények. Az Alapellátási Igazgatóság,
a Szent István utcai SZTK épületünk II. ütemû felújítása most készült el. De említhetném azt is, hogy mindegyik nyíregyházi
védõnõ iPad-del rendelkezik és törekszünk
arra, akár a bérlettõl kezdve, minden olyan
költségtérítést megadni, ami a munkájukhoz szükséges. Nagyon fontos az erkölcsi
elismerés is, az elmúlt években több védõnõt tüntetett ki a városvezetés.
(Szerzõ: Dér Vivien)

ÚJRA KVANCZ A KANCELLÁR
Az elsõ három évre szóló megbízatásának lejárta után újabb öt évre kapott
kinevezést dr. Kvancz József, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja, aki elõtte 5
évig a Közgazdasági Kar dékánja volt,
majd az egyetem gazdasági fõigazgatója
lett.
– 2016-tól kiemelt feladatunk volt a PPPs (köz- és magánegyüttmûködés) terheknek, kötelezettségeknek a csökkentése, egy
ilyentõl év végére meg is szabadítottuk a
Nyíregyházi Egyetemet. Reméljük, hogy
idén is egy újabb PPP-s tartozástól fogunk
megválni. A következõ két évre a legfontosabb feladatunk a már mûködõ rendszernek a továbbhangolása, finomítása. Szeretnénk a gazdasági helyzetünket tovább
stabilizálni és ezzel párhuzamosan a szol-

gáltatásoknak a színvonalát emelni – nyilatkozta szerkesztõségünknek a kancellár.
(Szerzõ: Dér Vivien)
2017. NOVEMBER 10.

TÉLI FELKÉSZÜLÉS

JÖHET AKÁR A HÓ, AZ ÓNOS ESÕ, FELKÉSZÜLTEK A TÉLRE

KÖZÚT: HADRENDBE ÁLLTAK
A MUNKAGÉPEK

Fotó: archív

Az enyhe novemberi idõjárástól függetlenül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hónap 10. napjától kezdõdõen az ország teljes területén, így Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében is téli üzemmódra váltott. Ez azt
jelenti, hogy 7 mérnökségén keresztül,
mintegy 250 fõvel látja el a társaság a 2262
kilométeres megyei közúthálózaton a téli
feladatokat, 0–24 órás ügyeleti szolgálat
mellett.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Igazgatósága minden évben felkészíti az eszközeit a téli védekezésre. Ilyenkor a hét mérnökség összes
jármûvét tételesen megnézik és kipróbálják. A téli szolgálat november 10-étõl március 15-éig tart.

A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat idén is az egyes útszakaszok hierarchikus rendje szerint látja majd
el a Magyar Közút: elõször az országos közúthálózat ütõerének számító autópályákon,
autóutakon és fõutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást,
ezt követi a településeket összekötõ mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötõutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy
a hóeltakarítást csak akkor tudják megkezdeni hatékonyan a társaság szakemberei,
ha a lehullott hó vastagsága meghaladja az
5 centimétert, az alatt csak sózásra van lehetõség, megelõzve a forgalom által letaposott hó burkolatra fagyását.

MEGOSZTVA DOLGOZNAK

FOLYAMATOSAN
TÁJÉKOZÓDHATNAK

– Nyíregyháza vonatkozásában, a nagykörúton belüli útszakaszok a NYÍRVV
Nonprofit Kft. kezelésébe tartoznak, tehát
azokon a szakaszokon õk végzik a síkosságmentesítést, a nagykörúton és az onnan
kivezetõ részeken pedig a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kollégái, munkatársai. Ez vonatkozik minden fõútra, a 36-os, 38-as, 4es, 41-es fõutakra és természetesen az
összes hozzá kapcsolódó országos közútra – mondta el Csapó László, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója.

Az aktuális útviszonyokról, forgalmi
helyzetrõl a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
diszpécserszolgálatán a +36-42/819490 vagy a +36-30/840-9490 telefonszámokon érdeklõdhetnek. Ezen kívül
a www.utinform.hu oldalon számos
hasznos közlekedési információhoz
juthatnak a közlekedõk, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának munkatársait pedig a +36-1/3662400-ás telefonszámon érhetik el.

2017. NOVEMBER 10.

NYÍRVV: HÓSZOLGÁLATI
SZEMLÉT TARTOTTAK
Megtartotta a téli gépszemlét a NYÍRVV
Nonprofit Kft is. A hószolgálat során öszszesen 17 munkagép és 17 gépjármû áll a
társaság rendelkezésére, melyek téli idõszakra való mûszaki felkészítését elvégezték.

alatt leszakadó ágak, kidõlt fák eltávolítását, veszélyhelyzetek megszüntetését, illetve a sótárolók feltöltésének feladatát látja
el. 2 terepjáró a koordináció ellátásához
és 1 kisbusz a kézi munkaerõ szállításához
áll rendelkezésre.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a téli síktalanítás során több mint 260 km szilárd burkolatú utat, 337 km hosszú burkolatlan utat,
52 km hosszú kerékpárutat, több mint 15
ezer parkolót, a buszöblöket és járdákat
takarítja.

FONTOSSÁG SZERINT

TECHNIKAI HÁTTÉR
Ehhez többek között 5 nagy teljesítményû sózó-toló gépet készítettek fel – ezek a
gépek takarítják a városi tömegközlekedési útvonalakat és az aszfaltozott utakat. 3
MTZ-82-es traktor gondoskodik a kerékpárutak, parkolók és bokortanyák bekötõútjainak tisztításáról. 2 homlokrakodó és 1
gréder a hóátfúvások megszüntetésénél, illetve a síktalanító anyagok rakodásánál
használható. 6 kommunális kisgép és tolószóró járdatraktor a belvárosi járdák, sétautak, térburkolatok hótolási feladatát látja
el. Kézi hóeltakarításhoz 13 kisteherautó
áll rendelkezésre, 1 kisteherautó a hóteher

A társaság elõször a fõbb tömegközlekedési útvonalakat, majd a járdákat és kerékpárutakat, ezt követõen az összekötõ
utakat, végül a szervizutakat síktalanítja.
Keczkó János irodavezetõ elmondta, a
társaság téli útüzemeltetési szabályzatának
iránymutatásai alapján szervezik meg a
munkát. Az észleléstõl számítottan, az útkategóriáknak megfelelõen vonulnak ki.

AZ IDÕJÁRÁSHOZ IGAZODNAK
Megkezdik az alásózást, ezt követõen
pedig a tolást és sózást az idõjárási körülményeknek megfelelõen. Figyelik az elõrejelzéseket, de általában a kialakult idõjárási helyzethez igazodnak. Csúszásmentesítésre jelenleg 500 tonna só, 300 tonna
fûrészporos sókeverék és 150 tonna folyami homok áll rendelkezésre.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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CANTEMUS

SZABÓ DÉNEST KITÜNTETI A JAPÁN KORMÁNY
MAGYAR ZENÉSZ-KARVEZETÕ EDDIG MÉG SOHA NEM KAPTA MEG EZT AZ ELISMERÉST
Szabó Dénest, a Cantemus Kórus vezetõjét és karnagyát a „The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays”,
azaz a Felkelõ Nap Arany és Ezüst Sugarainak Rendjével
tünteti ki a japán kormány. Ilyen elismerést korábban magyar zenész-karvezetõ még soha nem kapott meg. Interjú
a Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas zenepedagógussal, kórusvezetõvel.
– Hogy érintette a kitüntetés odaítélése?
– Nagyon meglepõdtem, váratlan volt, õszintén szólva,
fogalmam sem volt róla korábban, hogy van ilyen kitüntetés és még most sem tudok róla túl sokat, bár azt már igen,
hogy eddig magyar zenész-karvezetõ még nem kapta meg
ezt az elismerést. Bár utólag visszagondolva gyanút foghattam volna. Mostanában ugyanis még a korábbiakhoz

képest is feltûnõ volt az érdeklõdés a Cantemus munkája
iránt a Japán Nagykövetség részérõl. Mint kiderült aztán,
meglehetõsen alapos kutatómunkát végeztek a Cantemus
múltjával kapcsolatban, gyakorlatilag igyekeztek japán
kapcsolatainkat a legteljesebb mértékben feltérképezni.
Nagyon fontos megemlítenem, hogy e kitüntetés kiérdemlésében kétségtelenül nagyon fontos szerepe volt a
Cantemus Kórus énekkarainak japán útjait és koncertjeit
szervezõ testvérpárnak, Sumio és Fukiko Gotodának, akik
közül sajnos már csak Fukiko Gotoda van életben. A történet nagyjából ismert a nagyközönség elõtt is. Sumio

Gotoda, a japán NHK televízió zenei osztályának vezetõje még a ’80-as években hallotta énekelni a Cantemus
Gyermekkart a varsói ISME konferencián és már akkor
elhatározta, hogy a kórust ki fogja utaztatni Japánba és
koncerteket szervez az együttesnek. Ez meg is történt, elõször 1992-ben, majd azután gyakorlatilag évente utazhatott egy-egy Cantemus együttes a felkelõ nap országába.
A kapcsolat Sumio Gotoda halálával sem szakadt meg,
hiszen úgy, ahogy korábban is, testvére, Fukiko segített a
kórusaink koncertjeinek szervezésében.
– Mi az a titok, amit annyira tud a Cantemus, hogy
minden fellépés alkalmával elvarázsolják a közönséget?
– Ha van titok, akkor az csupán annyi, hogy komolyan
kell venni a Kodály-módszert! Nincs helye eltévelyedésnek, következetes szakmai és erkölcsi kitartás kell, mert
Kodály nem csupán zenepedagógiát, hanem olyan programot hirdetett, mely a nemzet kulturális felemelkedésében látja a jövõ zálogát. Ha nagyon konkrét dolgokat keresünk, akkor elsõsorban a rendkívül pontos intonáció és
a hangzás kiegyenlítettsége az, amely kórusainkat a legjobbak közé emeli.
– Idén hány kilométert tettek meg, hol léptek fel és
milyen sikereket értek el?
– Ahogy a kitüntetéseket, a kilométereket se nagyon

számolom. De idén a Cantemus kórusai jártak Koreában,
Temesváron, Oroszországban, Szlovákiában, Csehországban, Macedóniában, Olaszországban, Ausztriában és Lengyelországban kétszer is. Sikereink is voltak. Olaszországban, Firenzében nyertünk egy nemzetközi kórusversenyt,
majd Lengyelországban szintén egy nemzetközi versenyrõl két elsõ díjat és több különdíjat is elhoztunk, no és a
Nagydíjat is nekünk ítélték.
– Milyen feladat vár még 2017-ben a Cantemus kórusokra?
– Sok-sok koncert, most már fõleg itthon, és lassan beindul a Cantemus Karácsony koncertsorozat is. Szerte a megyében és az ország több városában adunk hangversenyeket. Nagy öröm számunkra és megtiszteltetés, hogy ebben
az évben a Nyíregyházi Cantemus Kórus az évad kiemelt
együttese a budapesti Mûvészetek Palotájának. Ott például
november 26-án lesz Cantemus Karácsony, amire már lassan minden jegy elfogyott és így van ez a szokásos december 21-22-ei nyíregyházi Cantemus Karácsony koncertekkel is. Itt eredetileg három hangversenyt tartottunk volna,
de mivel gyakorlatilag pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket, úgy döntöttünk, hogy december 20-án 18 órától is tartunk egy hangversenyt.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Megyei Jogú Város Önkormányzata

MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton tisztelettel meghívja a nyíregyházi
lakosokat „TOP 6.3.2 Zöld Város kialakítása
Nyíregyháza területén” címû projekt kapcsán
meghirdetett lakossági tájékoztatóra.
Téma:
Tájékoztatás a
„TOP 6.3.2
Zöld Város kialakítása
Nyíregyháza területén”
címû projektrõl.
Helyszíne:
Kodály Zoltán Általános Iskola,
4400 Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18.
Idõpontja:
2017. november 16. (csütörtök) 18.00 óra.
Megtisztelõ jelenlétére feltétlenül számítunk!
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ADVENT

ADVENTI ELÕZETES – INDUL A KÉSZÜLÕDÉS
Ugye, mindenki találkozott már a csokimikulásokkal –
hetekkel ezelõtt? Tréfák tárgya manapság, hogy az ünnepek (kereskedelmi szempontból...) összeérnek, s még rövid ujjúban szüretelünk, mikor a nagyobb láncok már a
nyomdába adják az év végi kínálatot tartalmazó reklámanyagaikat.

(Fotó: archív)

Az idei esztendõ naptári szempontból ráadásul különleges, hiszen a húsvét utáni legnagyobb keresztény ünnep elõtti utolsó vasárnap 24-ére esik. Karácsony elsõ napja
ugyanis 25-én van, ami nem tévesztendõ össze annak vigíliájával, noha a köznyelvben már az is annak számít.
Így a negyedik gyertyát ezúttal a szenteste délelõttjén kell
meggyújtani az adventi koszorún (esetünkben: délelõtt),
amelyen – visszafelé számolva – december 3-án az elsõt.

SZTÁRVENDÉGEKKEL
Ehhez igazodva kezdõdik majd az önkormányzati programsorozat is, melynek részleteit késõbb osztjuk meg olvasóinkkal. De talán annyi exkluzivitás belefér, hogy kikotyogjuk: Takács Nikolas, Delhusa Gjon és Opicz Barbi
is a meghívottak között van, szóval, igazán vonzónak tûnik a sztárvendégek alapján is a forgatag... Az, melynek
kellékeit nem lehet nem észrevenni a fõtéren és környékén. Elvileg lapunk megjelenése napján, pénteken állítják
fel a mindenki karácsonyfáját. S ha korainak tûnik, tegyük
hozzá, logisztikai okokból, mert a faházak „üzemszerûen” már a hivatalos advent elõtt egy héttel, november utol-
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Ez a Mikulás nem csokiból van, de még nem is idei: a kép tavaly készült a fõtéren
só hétvégéjén mûködésbe lépnek, csakúgy, mint évek óta.
Az idén kalendáriumi sajátosság, hogy van eltérés a valóságos és a naptári indulás között, viszont így a hamisítatlan télies, ünnepváró hangulat is tovább tart a belvárosban, s nem lenne életszerû az utolsó vasárnapon, 24-én a
késõ délutáni program... Így az nem is lesz, illetve igen,
csak nem akkor. De ezzel már nagyon elébe mennénk a
részleteknek.

A FAHÁZ CSAK DÍSZLET
Egyelõre még csak épülnek a házak a Kossuth tér környékén, s az nem baj, ha már most jelzik, szeretetteljes
idõszak közeleg. Így talán ezzel nem is kell megvárni a
„hivatalos” kezdést, mostantól lehet gyakorolni az odafigyelést, a megértést, a gondoskodást, a jó cselekedetet és
szót. A díszletek lassan adottak hozzá, de mindennek úgyis
magunkban kell megtörténni...
(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

KÖZÖS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ZÖLDEBB KÓRHÁZ: MILLIÓS
MEGTAKARÍTÁS

Közös ügyfélszolgálati irodát nyitott az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. az Univerzum Üzletház második emeletén. Így most már a
Bokréta utcai iroda mellett, a belvárosban
is könnyen intézhetõk az ügyek.
Nyíregyháza közgyûlése októberi ülésén
egyetértett azzal, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékonyabb ellátásának
érdekében a Nyíregyháza többségi tulajdonában lévõ Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Nonprofit Kft. a beolvadás szabályai szerint
egyesüljön a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kizárólagos tulajdonában lévõ Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. A beolvadás után Nyíregyháza önkormányzata és
a társulás egyaránt 50-50 százalékos üzlet-
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résszel rendelkezik majd. A jövõ évi fúzió
egyik elõzetes lépése volt a közös ügyfélszolgálati iroda létrehozása. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, a két társaság egyesülésével hatékonyabb és gazdaságilag erõsebb cég jön létre, gyorsabb, olcsóbb lesz a
munka, és emellett nagyobb projekteket tudnak majd megvalósítani.

ÜGYFÉLKÖZPONTÚ ÜGYINTÉZÉS
A két hulladék-gazdálkodási cégnek külön-külön volt már ügyfélszolgálati irodája a
Benczúr téren, illetve a Bokréta utcán. Petró
Árpád, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Nonprofit kft. ügyvezetõje szerint a közös irodában most már hatékonyabb lesz az ügyfélszolgálati feladatok ellátása és a problémák
kezelése is a belvárosban.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Bevezették a kórtermi szelektív hulladékgyûjtést a Jósa András Oktatókórházban. A Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Nonprofit Kft., illetve a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház közös, kísérleti jellegû projektjének elsõdleges célja a környezetvédelem,
de az együttmûködésnek gazdasági hozadéka is van.
Az összegyûjtött szelektív hulladék elszállítását a társaság közszolgáltatás keretében végzi, és ez jelentõs költségmegtakarítást jelent a kórháznak. Várhatóan több
millió forintot spórol majd meg az egészségügyi intézmény.

CSÖKKENTENI A HULLADÉKOT
A Jósa András Oktatókórház valamennyi
kórtermében szelektíven gyûjthetõ a hulladék. 486 darab 25 literes beltéri edényt
és zsákot adott át a kórháznak a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. Együttmûködésük egyelõre kísérleti jellegû, úgynevezett „pilot program”, a cél viszont
nemes: csökkenteni szeretnék a kórházi
kommunális hulladékot, hiszen a szelektált szemét újrahasznosítható, ezzel ener-

giát takarítanak meg és óvják a környezetet. Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató kiemelte, a cél a „Zöld Kórház” megvalósítása.

VIZSGÁLTÁK A SZEMETET
Az együttmûködést megelõzte egy hulladékanalízis – tette hozzá a THG ügyvezetõje. Petró Árpád kiemelte, megállapították, hogy a kórházi hulladék közel negyedét újrahasznosíthatták volna, ezért is fontos a kórtermi szelektív hulladékgyûjtés
bevezetése.
(Szerzõ: Dér Vivien)
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SIKERTÖRTÉNET

„BETÁNCOLTÁK” MAGUKAT ÁZSIÁBA IS
A NEW YORK-I BROADWAY UTÁN MOST INDIA AZ ÁLLOMÁS
A tánc évezredek óta jelen van az ember életében. Van,
aki csak nézni szereti, míg más „csinálja” is, akár egyhuzamban percekig, órákig, napokig. Õk azt vallják, a táncban élet van, és amellett, hogy ezáltal a saját stílusodat ki
tudod fejezni, közösségi ereje is van. Ezt tapasztalta meg
a nyíregyházi Asztalos Gyula New Yorkban, és a tervek
szerint hamarosan Indiában is, ahol az általa vezetett
2Step tánciskolának nem is akármilyen híre van: az ottaniak ismerik az összes koreográfiájukat, a pólóikban táncolnak és százával küldik rajongói leveleiket is.
New Yorkban a legjobb dolgok meglepetésként érik az
embert, nem lehet felkészülni rájuk, de az nem árt, ha az
utcán vagyunk, hogy a kaland megtaláljon bennünket. Az
egymás után hömpölygõ tömeget gyakorta megtörik váratlanul dalra fakadó énekesek, zenészek, táncosok, akik zenére mozognak megállókban, metróaluljárókban, vagy éppen a nyílt utcán is. Ebben a miliõben töltött el egy hónapot
a nyíregyházi Asztalos Gyula, aki amellett, hogy New York
utcáin találkozott többek között Mariah Carey, ötszörös
Grammy-díjas amerikai pop- és R&B-énekesnõvel, az ottani Broadway Dance Center óráit is látogatta, ami talán az
egész világ vezetõ, néhány területen abszolút mértékben
stílusmegalapozó táncstúdiói közé tartozik és amit világszinten professzionális táncosok és a legjobb koreográfusok gyûjtõhelyeként tartanak számon. A Broadway-ig azonban nemcsak kétnapos, kalandos repülõút vezetett, hanem
több millió tánclépés, koreográfiák, megannyi fellépés és a
tánc iránti szeretet is. Amerika után, India elõtt most itt,
Nyíregyházán, a kezdetekrõl beszélgettünk...

„CSAPATBAN AKARTAM TÁNCOLNI”
– Kiskoromban társastáncoztam, aztán amikor ennek
vége lett, hat év után elkezdtem a hip-hoppal foglalkozni.
Tanultam táncot külföldön is, majd 2005-ben megalapítottam a saját tánciskolámat, a 2Step-et. Nemcsak tanítani
szerettem volna, hanem egy csapatban részt venni és abban táncolni. Ez pedig már 12 éve mûködik. Túl vagyunk
több száz fellépésen, versenyeken, jártam már a londoni
PineApple táncstúdióban, Brüsszelben, Párizsban, Amerikában és Törökországban is.
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pasztalat van mögöttünk, hogy a saját stílusunkat is ki tudjuk fejezni koreográfiákban. Mindig ezekre vagyunk a legbüszkébbek. Sosem a díjakra hajtottunk, hanem a fellépésekre és hogy a közönség ismerjen el minket. Szalagavatók, esküvõk, sok helyen felléptünk már, és ezek között
bõven akadnak olykor extrém helyzetek is.

A VILÁGHÍRÛ TÁNCOS NYÍREGYHÁZÁN JÁRT

„EGÉSZ ÉLETÜNKBEN TANULUNK”
– Olyan nincs, hogy „megtanulsz táncolni”, hiszen ez
végigkíséri életedet és folyamatos fejlõdésrõl szól. Persze,
egy idõ után elérünk egy szintet, amikor már olyan ta-

A beszélgetés során tudom meg, hogy Gyula kedvenc
városa New York, nagy álma volt, hogy eljusson oda. Bár
kalandos út vezetett a felhõkarcolókig, végül megérte.
Amellett, hogy a híres Times Squaren szilveszterezhetett,
látogathatta a Broadway Dance Center óráit, és megismerkedett Dana Alexa, világhírû táncossal is, aki – az õ
meghívására – idén eljött Nyíregyházára is.
– Most kiforróban van egy másik út, a tervek szerint
decemberben Indiába fogok utazni. Számomra is hihetetlen, de nagyon sok rajongónk van ott. Ismerik az összes
koreográfiánkat, videónkat, százával küldik rajongói levelüket, és 2Step-es pólókban táncolnak. Egy táncverseny
zsûritagjaként leszek náluk jelen, ami nagy megtiszteltetés számunkra.
Gyula azt mondja, a táncban igazán mentálisan lehet
elfáradni, nem pedig testileg. Ez az évük jól sikerült, túl
vannak több millió tánclépésen és videóik által külföldön
is letették védjegyüket. Hogy mit hoz a jövõ, azt még nem
lehet tudni, ami azonban biztos: a nyíregyházi táncos csapatért már Indiában is rajonganak.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

EXTRÉM FELLÉPÉS, A HELIKOPTER KÖRÜL
– Egészen különleges fellépéseink is szoktak lenni. Tavaly például egy párnak esküvõi táncot tanítottunk be. A
võlegény azonban kitalálta, hogy amikor megérkeznek a
násznép közé, jó lenne, ha egy nyitótánccal is fogadnánk
õket. Ki is találtuk a koreográfiát, a lányok lepleket tekertek maguk köré, show jellege volt az egész elõadásnak.
Ezt követõen derült ki, hogy egyébként az ifjú pár helikop-

terrel fog megérkezni és nekünk maximum 15–20 méteren kellene táncolnunk, a gép körül. Én kérdeztem tõle,
hogy ez biztosan jó ötlet, hallani fogjuk a zenét? Végül
megcsináltuk és minden nagyon jól sikerült. Igaz, a helikopter rotorjának a hangja teljesen elnyomta a zenét, a
lányok haját és a lepleket pedig fújta a gép szele, de nagyon emlékezetes és extrém fellépés kerekedett ki belõle.
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AKTUÁLIS

AZ OTT LAKÓK IS
HOZZÁJÁRULTAK AZ ÚTÉPÍTÉSHEZ

RÁKOSSY: LAKOSSÁGI
TÁMOGATÁSRA VAN SZÜKSÉG
Már 350 ezren töltötték ki a Nemzeti
Konzultációs íveket, ami szép szám ahhoz
képest, hogy még csak a konzultációs idõszak felénél járnak. Errõl számolt be
Rákossy Balázs múlt héten Nyíregyházán,
a VMKK-ban tartott lakossági fórumon.
A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy az illegális migrációról, az EU bevándorláspolitikájáról és
a Soros-tervrõl mindenkinek véleményt kellene nyilvánítani, mert ez meghatározza az
ország jövõjét. Rákossy Balázs hangsúlyozta, azt szeretnék elérni a Nemzeti Konzultációval, hogy a kormány egy komoly lakossági támogatást érezzen és ezzel Brüszszelben érvényesíteni tudja azt, hogy akaratunkon kívül külföldiek, migránsok ne jöhessenek be Magyarországra.

Nemcsak az ott élõk örülnek neki, hanem a városkép szempontjából is fontos elõrelépés, ha egy utcát sikerül leaszfaltozni. Ezúttal a Thököly Imre utca
a jó példa, ahol a lakossági összefogást
nagy mértékû önkormányzati támogatás segíti.
Ismert, hogy több évtizedes a lemaradás
a szilárd útburkolatok terén, s tény, hogy a
jelenlegi városvezetésnek sikerült néhány
esztendeje a teljes belvárost pormentesíteni
és a Városüzemeltetés kezelésében lévõ,
közel 600 kilométernyi útszakasz egyre nagyobb hányadát leburkolni. Túl azon, hogy
idén például 17 ezer négyzetméteren állít
helyre tartós technológiával a NYÍRVV közel 30 utcát, egyre több helyen kígyózik
aszfaltcsík is.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTETT
Ezúttal a Thököly Imre utca lakosai keresték meg Nyíregyháza polgármesterét a
nevezett utca szilárd útburkolattal történõ
ellátása érdekében. Az útfejlesztõ beruházás megvalósítására részben önerõs felajánlást tettek, amire reagálva az önkormányzat megkereste az érintett lakosokat, s azt
a tájékoztatást adta, hogy 100 000 forint
összegû hozzájárulás megfizetése mellett
vállalja a Thököly Imre utca fejlesztését a
lakosok kérelmében foglaltaknak megfelelõen. Végül az összes érintettel – 12 lakossal – került sor a közérdekû kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás
megkötésére és összesen 1 200 000 forint
összegû lakossági támogatás felhasználása
mellett valósulhat meg az útfelújítás – tájékoztatta szerkesztõségünket Kovácsné
Szatai Ágnes, vagyongazdálkodási osztályvezetõ.

TÁMOGATÁSSAL KÉSZÜLT
A szerzõdések aláíratásában segítséget
nyújtó, illetve az ügyintézés során kapcsolattartó személy Faragó László volt. S hogy
érzékelhetõ legyen a nagyságrend: a bruttó költség közel 40 millió forint volt, s noha
a vállalkozási szerzõdésben november 30-a
a teljesítési határidõ, a NYÍRVV tájékoztatása szerint az út aszfaltozása már megtörtént.

10

A KÉRELMEKET MEGVIZSGÁLJÁK

„A JÖVÕNKRÕL VAN SZÓ!”

Pató István, városfejlesztési osztályvezetõ még tavaly jelezte lapunknak: a város
számos pontjáról érkezik útépítési kérelem,
melyeket minden egyes alkalommal különkülön megvizsgálnak az adott helyszínen.
Ám az útépítésnek vannak mûszaki feltételei, így hiába áll rendelkezésre adott esetben az önkormányzati forrás, ha a területen nincs megfelelõ szabályozási szélesség,
amit minimális területek átadásával lehetne orvosolni, a költségeket pedig átvállalná az önkormányzat.

A fórumon részt vett Nyíregyháza polgármestere is. Dr. Kovács Ferenc azt mondta, a
kormány a Nemzeti Konzultáció során az
ország és a benne élõ emberek jövõjérõl
kérdezi a polgárokat és szerinte ezért nagyon fontos, hogy ilyen lakossági fórumok

INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS
A témában megkérdeztük dr. Kovács
Ferenc polgármestert is, aki emlékeztetett,
a kérésére már évekkel ezelõtt felmérték
azokat a területeket, ahol ezek a feltételek nagyjából adottak, hiszen itt egyszerûbb a terveket, engedélyeket elkészíteni,
megszerezni. – Üdvözlendõ a Thököly
utcaiak lakossági összefogása és példás
hozzáállása. Sok helyen ugyanis az a probléma, hogy az ott lakók és az önkormányzat szándékát egy-két tulajdonos akadályozza, ami csúszást, vagy akár a beruházás meghiúsulását is okozhatja. Pedig az
elkészülõ úttal a telek értéke is növekszik.
A város az elmúlt idõszakban is kiemelt
figyelmet fordított az infrastruktúra fejlesztésére, s a közgyûlési döntésekbõl látható, hogy ez a következõ években még nagyobb ütemû lesz, így, amit mi tudunk,
megteszünk.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

segítségével tisztán lássanak a városlakók is,
hiszen mindezek a gyerekeink, unokáink
jövõjét is alapvetõen meghatározzák.

MINDENKI KÉZHEZ KAPJA
A Nemzeti Konzultációs íveket minden választópolgárnak postai úton küldik el. Ezért elõfordulhat, hogy van, aki
még nem kapta kézhez. A kérdésekre
ugyanakkor az interneten a nap 24 órájában lehet válaszolni, a nemzetikonzultacio.kormany.hu weboldalon.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
az Erzsébet-utalványok rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak részére történõ kézbesítésérõl
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, alapösszegû
természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzõje
annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév november 1-jén fennáll, a
tárgyév november hónapjára tekintettel, emelt összegû természetbeni támogatást
nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható
Erzsébet-utalvány formájában.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (6) bekezdése alapján önkormányzatunk
az Erzsébet-utalványok jogosultak részére történõ kézbesítését 2017. november
hónapban postai úton biztosítja. A Magyar Posta Zrt. 2017. 11. 30. napjáig kézbesíti az Erzsébet-utalványokat a jogosultak címére.
Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési
értesítõt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról,
idejérõl. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követõ 10. munkanapig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidõ eredménytelen elteltét követõen
az át nem vett küldemények az önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.
Az önkormányzat részére visszaküldött Erzsébet-utalványok jogosultjait értesítõ
levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyérõl és az ügyfélfogadási idõrõl.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
2017. november 1. napján fennállt, azonban Erzsébet-utalványt 2017. november
30. napjáig nem kapnak, azt legkésõbb 2017. december 4. napjáig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a
25-ös ablaknál.
További információ a 42/524-589-es telefonszámon kérhetõ.
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SZÍNHÁZ

FRUZSINA NAGY „MECCSE”
Pregitzer Fruzsina izgalommal készül a Leenane szépe
címû darab jövõ heti premierjére, ugyanis az utóbbi évek
talán legjelentõsebb szerepét alakítja.

AZ M5 RÖGZÍTI A MÛSORÁT
Mint elmondta, remek dolog, hogy a határon túl is több
helyen felléphet önálló estjeivel. A Mécs László papköltõ
emlékére készült, a Pesti Vigadóban december 4-én elõadandó „Legyen világosság!” címû versmûsorát – Bata Hajnalka népdalénekessel – rögzíti az M5 tévécsatorna.
Ugyanakkor szeret „társas meccsen” is játszani, aminek
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Fotó: Csutkai Csaba

A Krúdy Kamarában november 17-étõl látható Martin
McDonagh-tragikomédia sokszor megjelenik majd középiskolai bérletben, aminek nagyon örül a mûvésznõ, hiszen a diákok számos rossz családi példát láthatnak az
életben, ezért van mivel szembesülniük a színházban, az
elõadást követõen pedig lesz mit megbeszélniük. Lélegzetelállító látlelet a mû az emberi kapcsolatokról, játszmázásokról, gyõzni akarásról, s hogy azt mi követi...
– Kimondottan az a szerep, amelyikben le lehet ásni a
mélybe, s kiadni azt, amit a „civil” életemben nem tehetek meg – nyilatkozta lapunknak a Jászai Mari- és Primadíjas színésznõ. – A krimiszerû történetben anya és lánya
Írországban él, egy valóságban is létezõ, a világtól elzárt,
kevés lakosú helyen. Az általam játszott anya a viselkedésével, a mesterkedéseivel mindent megtesz, hogy csak
kettesben maradjanak, hiszen két lánya már elköltözött
tõle, s nem tudni miért, de nem tartják vele a kapcsolatot.
A harmadikat, Maureent nem engedi, s ezzel megfosztja
a boldogulás lehetõségétõl... Ilyen elzárt helyek Magyarországon is léteznek, úgyhogy akár itt is megtörténhet
mindez. Mind a két nõben van jó és rossz tulajdonság, a
nézõnek kell eldöntenie, szerinte kiben melyikbõl van
több. Ez megegyezik az író szándékával: beszéljenek majd
a nézõk a látottakról. Maureent Kuthy Patrícia alakítja, s
szerepel a darabban Nagyidai Gergõ mellett még Martinkovics Máté egyetemi hallgató, aki „Ide nekem az oroszlánt is!”-módra akarja ennek a szakmának a fortélyait
megismerni.

nem tud jól eljátszani egy szerepet, akkor arra gondol,
melyik nagyra becsült színészkollégája tudná igazán megteremteni a figurát. Fruzsinának is ez szokott segíteni. Szerinte nem feladata annak megítélése, hogy kegyetlen-e az
anya. Õ azzal törõdik a színpadon, hogy az általa életre
keltett asszony mikor, melyik mozdulattal, mit akar elérni. Olyan a viszonya a „lányával”, mint két bokszolóé a
meccsen. Az érdekli, õ kapott-e ütést vagy betalált. Mindenáron arra törekszik, hogy õ adjon KO-t.

Pregitzer Fruzsina
az az izgalma, hogy amikor õ „szervál”, nem tudja, milyen válasz érkezik rá. Nagyon örül ennek a McDonaghszerepnek, mert évek óta nem kapott ekkora súlyú munkát. Sokáig gondot okozott számára, hogy nem tudta, kihez hasonlíthat az általa játszott asszony a most bemutatandó mûben, mert õ ilyet nem ismer a környezetében.
Máthé Erzsi mûvésznõ annak idején azt mondta neki: ha

HUMOROS SZITUÁCIÓK
– Göttinger Pál rendezõvel dolgoztam már együtt a
Castel Felicében – mondta. – Izgalmas, jó hangulatú próbafolyamatban van részünk. Színházunk fõrendezõje ismeri a darabban ábrázolt világot; elkápráztatott mindenféle ismerettel, hogy bele tudjuk képzelni magunkat az ott
élõk helyzetébe. A családtagok gigászi harca mellett soksok humoros jelenettel is találkozhatnak majd a nézõk az
elõadásban, amik a szituációkból erednek. Egyszerû nyelvezetet használnak a szereplõk, akik olykor szabadszájúak.
Az elõadást nézve megfogalmazódik a nézõkben: lehetne ez másként is, hiszen anya és lánya szeretik egymást,
de nem veszik észre azt sem, ha a másik békejobbot nyújt.
Elbeszélnek egymás mellett, ahogy olykor mi is tesszük a
mindennapokban, pedig ez soha nem vezet jóra.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 11., szombat

19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Hevesi bérlet, Nagyszínpad

November 13., hétfõ

10.00 A kék pék, Shrek bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Diótörõ Herceg, Garfield bérlet, Nagyszínpad
19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Vasvári bérlet, Nagyszínpad

November 14., kedd

9.30
10.00
11.00
19.00

November 15., szerda

14.00 A kék pék, Jégvarázs bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Száll a kakukk fészkére, Bérletszünet, Nagyszínpad

November 17., péntek

19.30 Leenane szépe, Bemutató bérlet, Krúdy Kamara

A kék pék, Vuk bérlet, MÛvész Stúdió
Diótörõ Herceg, Csizmás Kandúr bérlet, Nagyszínpad
A kék pék, Zsebibaba bérlet, MÛvész Stúdió
Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Móricz bérlet, Nagyszínpad
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EMLÉKEZÉS

ELHURCOLTAK EMLÉKNAPJA
A Nyíregyházáról elhurcoltakra emlékeztek múlt csütörtökön. A gyászünnepséget idén is az Északi temetõben tartották, ahol felelevenítették a második világháborút követõ gyászos eseményeket. Nyíregyházáról 1944.
november elején mintegy 2300 embert vittek málenkij
robotra, közülük csupán 300-an tértek haza.
Nyolcszázezer magyar katonát és civilt internált a Vörös Hadsereg a második világháború után a Szovjetunióba. Rengeteg magyar családot érintett a borzalmakkal teli
esemény. Az Elhurcoltak Emléknapja alkalmából tartott
gyászünnepségen Nyíregyháza alpolgármestere, Jászai
Menyhért is szólt.
– 73 évvel ezelõtt, november 2-án olyan tragikus események zajlottak Nyíregyházán, amire nem voltak felkészülve az emberek. A város elfoglalását követõen arra biztatták õket, hogy menjenek dolgozni, takarítsák el a romokat, folytatódjon az élet, ahol a harcok miatt abbamaradt. Sokan elindultak a munkahelyeikre, mások kinyitot-

ták az üzleteiket... nem sejtették, hogy az az esõs, borongós novemberi nap a város gyásznapja lesz.
A politikai és civil szervezetek képviselõi, valamint a
gyászünnepségen megjelent túlélõk, leszármazottak és
hozzátartozók közösen koszorúzták meg az elhurcoltak
nyíregyházi emlékmûvét.
(Szerzõ: Dér Vivien)

FÁKLYÁS-ÉNEKES FELVONULÁS

Fáklyás-énekes menettel, majd közös ünnepi istentisztelettel emlékeztek meg a város evangélikus és református egyházközségei a reformáció 500. évfordulójáról. A
két egyház hívei a református templom elõtt gyülekeztek, innen énekelve vonultak a Kossuth térre és végül az
evangélikus nagytemplomba mentek.
Az evangélikusok és reformátusok Nyíregyházán már
évek óta együtt ünneplik október 31-ét, most a város valamennyi egyházközsége képviseltette magát a fáklyás-énekes felvonuláson.
– Fél évezredes múltra visszatekinteni mindig meghatódottságot jelent és Isten iránti hálát fakaszt fel bennünk.
Minden esztendõben átéljük ezt az ünnepi órát, amikor
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fáklyás-énekes felvonulással haladunk át a városközponton, de ez egy emelkedett nap. Annál is inkább, mert látjuk az érdeklõdõ közösséget, és így tudjuk egyértelmûvé
tenni a küldetésünket az evangélium hirdetésére a városlakóknak és a környéken élõknek egyaránt – mondta el
dr. Gaál Sándor, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség esperes-lelkipásztora.
– A reformátusok és evangélikusok egész évben különbözõ programokkal, kulturális eseményekkel, kopjafaállításokkal emlékeztek meg 500 éves múltjukról, melyek
mind a reformáció jegyében történtek – tette hozzá dr.
Kovács László Attila, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

NEKROLÓG
BÚCSÚ
A MESTERTÕL
Fullajtár András újságíró barátunk, kollégánk, aki
számtalan országos és megyei lapnak volt a tudósítója, az akkori Új Kelet megyei lapnak pedig fõszerkesztõ-helyettese is, november 7-én reggelre
otthonában elhunyt.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... próbálom
mondani érte, de gondolataimat emlékképek lepik
el.
Abból az idõbõl ismertem, amikor elsõ szárnypróbálgatásaim során még tollal, nem klaviatúrával írtam cikket. A piszkozat után jöhetett a végleges kézzel írott változat, amit – számítógép és
internet hiányában... – személyesen vittem az Új
Kelet akkori szerkesztõségébe Fullajtár Andráshoz.
Azt már nem tudom, hogy miért õ vett a szárnyai
alá... Az elsõ alkalommal leültetett magával szemben és nagyon logikusan, rendkívül finoman és udvariasan sorolta a hibáimat. Nem vette el a kedvemet az írástól, sõt, hatalmas lelkesedéssel siettem
haza, hogy újraírjam. Másnap ismét ott voltam a
szerkesztõségben, s õ azt mondta: – Ez tökéletes.
Aztán megjelent életem elsõ, teljes oldalas írása a
megyei napilapban. Így kezdõdött. Hálás voltam
neki, a mesteremnek tekintettem és ez nem változott az évek során.
Andrással, Fulival, Fuli Bandival – ahogy a kollégák gyakran emlegették – idõrõl idõre összehozott a munkánk, s az a láthatatlan és megmagyarázhatatlan kapocs, ami összekötött bennünket.
Nehéz szavakba önteni az érzést, amit a hír – nem
ébredt fel álmából – kiváltott. A megdöbbenés, fájdalom és millió kérdés. Talán többet kellett volna
beszélgetnünk. Mennyi mindent nem tudok róla...
De azt tudom, hogy egy kitûnõ ember, igaz barát és újságíró távozott el közülünk. Hiányát mindig érezni fogjuk...
(Szerzõ: PG)
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VÁLOGATOTT VÍVÓK

A LEGJOBB MAGYAR

Az NYVSC Kard és Kerekesszékes
Vívó Szakosztálya négy válogatott versenyzõt adott a reménység korosztályú
kard válogatott keretnek. A kiválasztás
a korosztályos ranglisták alapján történik, miszerint az elsõ öt ranglista helyezett kap meghívást a válogatott keretbe.
Ennek a kritériumnak megfeleltek Nyíregyházáról: Balc Dávid, Együd Eszter,
Nyíri Villõ és Szántó Dávid. Az NYVSC
ezzel a legtöbb versenyzõt adta a nemzeti csapatnak a vidéki vívó szakosztályok közül. A kerekesszékes vívók közül Veres Amarilla és Tarjányi István is a
római világbajnokságon vesz részt.

Idõ elõtti gyõzelemmel teljesítette
századik mérkõzését Kovács Richárd
a dunaújvárosi magyar–bosnyák csapattalálkozón. Az NYVSC - Big Boxing
64 kg-os ökölvívója magabiztos és látványos bunyót bemutatva, szisztematikusan õrölte fel ellenfelét, majd a harmadik menetben egy gyönyörû horogfelütés összetétellel padlóra is küldte
Mesanovic Harist. Számolás után a
bosnyák versenyzõ feladta a mérkõzést,
így a harmadik menetben gyõzött versenyzõnk. Kovács Richárd teljesítményét a „Legjobb Magyar” különdíjjal
jutalmazta a szakvezetés!

NAGYÜZEM A RÖPISEKNÉL

Jól kezdte az idényt a Fatum Nyíregyháza
Folyamatosan vívja a hazai és a nemzetközi mérkõzéseket a Fatum Nyíregyháza nõi röplabdaegyüttese. A csapat a magyar bajnokság és kupa mellett a MEVZA,
illetve a CEV Kupában is érintett. Eddig
nem rosszak az eredmények.

NOVEMBER
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PÁRBAJTÕR VERSENY

NÉGYBÕL NÉGY

Esztergomban rendezték a Fülöp Mihály versenysorozat keretén belül az
Esztergom Város Vívóbajnoka címért
kiírt versenyt, melyen az NYVSC Tõr
és Párbajtõr Szakosztályát négyen képviselték a „csibe” korosztályban. A
nyíregyházi fiatalok még csak most
kezdték a versenyzést. Madura János
8., Szekeres Hunor 10., Bacskai László 11., Ster Nándor 12. lett.

Minden mérkõzését megnyerte az
Aqua SE három korosztályos csapata a
bajnoki fordulókban. A Gyerek V. korcsoportban az elsõ mérkõzésen a ZF Egert
9–8-ra, míg a második meccsen a mezõtúri Invictust 14–3-ra gyõzték le a nyíregyháziak. Az Utánpótlás Országos Bajnokságban, a Honvéd ellen 25–3-ra nyert
az Aqua a serdülõknél, míg a gyerekeknél 14–4-re gyõzött a Nyíregyháza.

A MEVZA Kupában vegyes a mérleg, a
csapat például legyõzte azt a Vasast, melytõl kikapott a magyar bajnokságban. A cseh
bajnok még elõrébb tart a mieinknél, a szlovák aranyérmest viszont sikerült megverni.
– Dolgozunk és fejlõdünk. Furcsa talán
ezt kimondani így a bajnoki rajt után, de
ezeket a mérkõzéseket még mindig a felkészülés állomásának tekintjük. Fõleg a

MEVZA Kupát, itt azért is indultunk, hogy
szervezett keretek között mérkõzéseket
játszhassunk. Nem titok, a napi két edzés
mellett folyamatosan erõnléti tréningeket is
tartunk a játékosoknak, mert fizikálisan tavaszra a csúcson kell lenniük. Akkor jönnek az igazán fontos meccsek – mondta
Horváth András, a Fatum Nyíregyháza vezetõedzõje.
Hasonlóan vélekedik Szombathelyi
Szandra is. A csapatkapitány, miután két
órán át gyakorolta a nyitásfogadásokat, elindult a Continental Aréna második emelete felé.
– Jöhetnek a súlyzók. Ebben az évben
rengeteget erõsítünk, és van is eredménye.
Teljes a keretünk, Josefina Fernandez viszszatért, és szükség is lesz mindenkire, mivel sok mérkõzést játszunk. Az látszik, hogy
a magyar bajnokságban több csapat is harcban lesz az elsõ helyért, a Békéscsaba, a
Vasas, a Jászberény, az Újpest, és mi is szeretnénk érmet szerezni. Remélem, a mi
nyakunkba kerül a legfényesebb – mondta
Szombathelyi Szandra csapatkapitány.
Genesis Francesco és Kalotai Zsófia hagyott ki tréningeket sérülés miatt, de rövidesen mindketten bevethetõk lesznek.

TANULJ MEG KORIZNI!

SPORTPROGRAM
November 11., szombat 13.00 Városi
Stadion Teniszcsarnok, I. Nyírség Kupa
ökölvívó torna
November 11., szombat 18.00 Tiszavasvári úti csarnok, Nyíregyházi KC–
Törökszentmiklós Székács kézilabdamérkõzés
November 12., vasárnap 16.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Békéscsaba labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 11., szombat 16.30 Fatum
Nyíregyháza–Kaposvár nõi röplabdamérkõzés közvetítése
November 12., vasárnap 18.00 Nyíregyházi KC–Törökszentmiklós Székács
kézilabda-mérkõzés közvetítése
November 13., hétfõ 20.30 Nyíregyháza Spartacus–Békéscsaba labdarúgómérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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Jégkorong szakágat indított a Nyíregyházi Sportcentrum
A téli sportok közül a legkönnyebben elérhetõ minden gyerek számára a jégkorong.
Városunk hamarosan újabb sportlétesítménnyel bõvül, egy új, szabványméretû jégpályával, ahol gyerekek és felnõttek egyaránt
hódolhatnak a korcsolyázás szenvedélyének. A létesítmény megnyitásával fejlõdésnek indulhatnak a jeges sportok Nyíregyházán. A Nyíregyházi Sportcentrum újonnan
induló jégkorong szakágába keres 5–9 éves
korú gyerekeket, akik szeretnének megtanulni jól korizni, majd ezután szívesen jégkorongoznának egy most alakuló csapatban.
Az edzések már elkezdõdtek, minden héten szerdán 17–18 óra között a Széchenyi
István Szakközépiskola tornatermében kondicionáló és floorball edzéseken vehetnek
részt a gyerekek. Aki elõször korcsolyázni

szeretne megtanulni, õket is szívesen látják,
oktató segítségével ismerkedhetnek a kicsik
a jéggel.
– Akik a késõbbiekben a jégkorong sportot választják, õket a szakág leigazolja versenyzõként, teljes védõfelszerelést és versenyzési lehetõséget kapnak. A versenyek
eleinte a környezõ városokban zajlanak,
melyekre a szülõk is elkísérhetik a gyerekeket. Ha nem is szeretne a szülõ profi játékost nevelni gyermekébõl, a hokizás által fejlesztett képességek rengeteget adnak
hozzá a gyermek késõbbi életéhez. Hiszen
a hoki – összetettsége miatt – hozzájárul a
gyermekek fejlõdéséhez: fontos készségeket, villámgyors gondolkodást fejleszt, kitartóvá tesz és nagyobb önbizalmat ad –
mondta Szabó Lajosné edzõ.
2017. NOVEMBER 10.

PROGRAMOK

PROGRAMOK
KIÁLLÍTÁS, KONCERT, ELÕADÁS. A Városmajori Mûvelõdési Ház programjai: november 10-én 17.00: Kiállításmegnyitó a nyíregyházi Ács Mónika kusudama- és a nagykárolyi Horváth Ottó origamialkotásaiból. Közremûködik:
Juhász Dániel (ének, harmonika). A tárlat megtekinthetõ:
december végéig 8.00–17.00 óra között. 17.30: Volt egyszer egy Táncdalfesztivál – könnyûzenei koncert a Polip Band
és vendégei közremûködésével (belépõdíjas). 16-án 15.00:
80 nap alatt a Föld körül: Lengyelország – Gaál Gyõzõ elõadása.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: november 11-én 10.00: Babaangol. 14-én
14.00–16.00: Õszi dekoráció termésekbõl. 16-án 14.00–
16.00: Tökfigura készítése.

ADOMÁNYGYÛJTÉS
Tegyük a mosolyt valódivá! A Vasutas Mûvelõdési
Ház és Könyvtár karácsonyi adománygyûjtõ akciót
hirdet a Tiszadobi Gyermekotthon lakói részére. Szívesen fogadnak jó állapotban lévõ játékot, könyvet,
ruhanemût, édességet – bármit, amivel mosolyt csalhatnak a gyermekek arcára. Az adományokat november 17. és december 15. között 8.00–18.00 óráig lehet átadni a Vasutas Mûvelõdési Házban (Nyíregyháza, Toldi u. 23.). Információ: 42/504-490, 30/218-1021;
vmh@t-online.hu.
BÁTOR KISKACSÁK. A Burattino Bábszínház elõadásai:
november 11-én 16.00: Bátor kiskacsák. 12-én 10.00: Piroska és a farkas. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület
II. emelet.
SZENIOR TÁNCTANODA KATÁVAL. A Mozdulj Nyíregyháza! keretében ingyenes szenior táncház minden csütörtökön 14.00 órától, illetve már hétfõnként 10.00 órától is az
Alvégesi Mûvelõdési Házban (Honvéd u. 41.). Mozgásforma
50 év felettieknek, ami könnyen elsajátítható, nem kell hozzá táncpartner, sem tánctudás, és régi magyar slágerekre táncolhat. Infóvonal: 30/586-8628, 42/462-400.
„A REFORMÁCIÓ HATÁSA...”. A Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat, a Tiszántúli Református Egyházkerület és az Északi Evangélikus Egyházkerület szervezésében a Reformáció
500. évfordulója alkalmából, a Tudomány Napja keretében
november 13-án 14.00 órától a Nyíregyháza-Városi Református Templomban a megyében élõ protestáns lelkészek és
polgármesterek találkozóját szervezi „A reformáció hatása
Magyarországon” címmel.

SZALAGAVATÓ
Folytatódik a hétvégén a Nyíregyházi Televízióban
a középiskolák szalagavató mûsorainak vetítése. Ezúttal az ÉVISZ érettségizõinek produkcióiból láthatnak válogatást, szombaton 20.30-kor, ismétlésben vasárnap
9.30-kor és 22.00-kor, valamint szerdán 20.00-tól.

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma végzõseinek mûsora
2017. NOVEMBER 10.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. november 14., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda,
Nyíregyháza, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. november 14., 16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2.,
Polgárõr Iroda.
DIABÉTESZ VILÁGNAP. A Cukorbetegek Nyíregyházi
Egyesülete és a Jósa András Oktatókórház IV. számú Belgyógyászati Osztálya várja az érdeklõdõket november 14-én
16.00 órától a Diabétesz Világnap rendezvényére, a Városmajori Mûvelõdési Házba. A helyszínen 15.00 órától ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés.
SZENT KORONA FILM. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége bemutatja: A Szent Korona és koronázási kincseink
nyomában. Ismeretterjesztõ film az MTA BTK TTI „Lendület”
Szent Korona Kutatócsoport legfontosabb felfedezéseirõl. A
vetítés után elõadást tart: Katona Csaba történész, az MTA
munkatársa. Idõpont: november 14-én 17.00 óra. Helyszín:
Váci Mihály Mûvelõdési Központ. A belépés díjtalan.

NYÍLT NAP A ZELKBEN
A nyíregyházi Zelk Zoltán Általános Angol-Német
Kéttannyelvû Iskola a Krúdy Gyula utca 29. szám alatt
szeretettel várja 2017. november 15-én, szerdán 8
órától a leendõ elsõsöket és szüleiket a nyílt tanítási
napjukra. A rövid tájékoztató után betekintést nyerhetnek az iskola életébe, illetve rövidített órák keretében pedig megismerkedhetnek a jövõ évi elsõs tanítók tanórai munkájával.
FINNORSZÁG TÁJKÉPEKBEN. Finnország függetlenségének 100. évfordulója alkalmából, Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Finn-Magyar Baráti Társaság várja az érdeklõdõket november 15-én 17.00 órára Csorba Károly fotós Finnország tájképekben címû kiállításának megnyitójára, a Váci
Mihály Kulturális Központba. Megtekinthetõ: december 1jéig. A belépés díjtalan.
TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia Egyesület várja az érdeklõdõket 19. történelmi elõadássorozatára, amelynek témája „A Kárpát-medence népei és élete a honfoglalás elõtti idõktõl napjainkig” II. rész. November 16-án
17.00: Kivándorlás a tengerentúlra. Elõadó: dr. Gyáni Gábor, egyetemi tanár, MTA levelezõ tagja. Helyszín: Móricz
Zsigmond könyvtár.

NYÍLT NAP
A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola
november 11-én 8.00–11.00 óráig nyílt napot rendez
nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. Azokat a
gyerekeket várják, akik a 2018/19-es tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat.
Az iskoláról és a nyílt napról bõvebb információ a
www.moricziskola.hu oldalon vagy a 42/512-871-es
telefonszámon kapható.
OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozójára várják az érdeklõdõket november 17-én
16.00 órától. Téma: V. Süle Ilona: Üzenet a keleti szélekrõl c.
kötetének bemutatása. Olvasmányajánló az olvasóköri tagok
kedvenc megyei vonatkozású verseibõl, elbeszéléseibõl, regényeibõl. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.
REFORMÁTUSOK TALÁLKOZÓJA. November 18-án 10.00
órától tartják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Reformátusok Találkozóját a Continental Arénában, mely ünnepi istentisztelettel kezdõdik, majd azt kulturális mûsorok követik. A
részvétel jelentkezéshez kötött, amelyet a református lelkészi hivatalokban lehet megtenni.
„AZ A SÁRGA LILIOM” címmel táncdal- és nótamûsort
rendez Rozsnyai György november 18-án 14.00 órától. Helyszín: Városmajori Mûvelõdési Ház, érdeklõdni a helyszínen
és a 42/431-241-es telefonszámon.
A „MENNYEZÕ MESTEREK NYOMÁBAN” címû kiállítás
látható a Váci Mihály Kulturális Központban november 25éig. A belépés díjtalan! A Korzó Galéria alkotói november 2425-én (9.00–17.00 óráig) adventi vásárral zárják a kiállítást.

FOLYÓPARTI GYÖNGYSZEM
Tiszatelek egy gyöngyszem a Tisza partján. Az ártéri erdõ, a hullámzó fû, színes virágok, a ködbe veszõ, kanyargó utak a töltésen, mind egy-egy fotótéma, ami megér egy kattintást.
Kazai Béla kiállítással egy bringatúrára hívja a tisztelt érdeklõdõket. Megtekinthetõ: A Móricz Zsigmond
Könyvtárban. Megnyitó: november 10-én 16.30-tól.

BESSENYEI EMLÉKÜLÉS
270 éve, 1747-ben látta meg a napvilágot Bessenyei György, akinek nevét viseli megyénk legrégebbi
kulturális egyesülete. 2017. november 17-én nemcsak
a felvilágosodás Tiszabercelen született nagy alakjára
emlékeznek a megyeháza Bessenyei-termébe ellátogató érdeklõdõk, hanem arra is, hogy 120 éve, 1898.
január 21-én alakult meg a Bessenyei Kör. Másnap,
november 18-án az Északi temetõben, Bessenyei
György sírjánál folytatódik az emlékezés. November
19-én, vasárnap a család tagjai Tiszabercelre és Gávára
látogatnak. Részletes program: nyiregyhaza.hu.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„AZ ÉRTELMES SZÍV TUDÁSRA
TÖREKSZIK...”
Ez az ószövetségi idézet olvasható azon az 1997-ben
leleplezett emléktáblán, amely az evangélikus általános
iskola épületének falán látható. A táblával annak a néptanító képezdének állítottak emléket, amely a Tiszai
Evangélikus Egyházkerület szervezésében, 1847. október 31-én kezdte meg mûködését.
Hazánkban az elsõ tanítóképzõket egyházi keretek
között, sokszor a pap- és lelkészképzéshez kötötten szervezték meg. Az evangélikus egyházban az elsõ, de már
önálló tanítóképzõ volt a rövid életû nyíregyházi. Az
alapítás kezdetei 1836-ra nyúlnak vissza, amikor a városunkban tartott evangélikus egyházkerületi gyûlésen
elfogadták a kerületre vonatkozó iskolaszabályzatot és
felmerült a képzõ megnyitásának igénye is. A helyi egyházközség már 1840-ben jelezte, hogy szívesen adna
helyet a képezdének. Kezdeményezésüket a város vezetõi is támogatták, akik a gyakorlati képzéshez földet
is felajánlottak abban a reményben, hogy ezzel a mezõgazdasági ismeretek oktatása is elõmozdíttatik. Amikor eldõlt, hogy a képzõt Nyíregyházán állítják fel, az
egyházközség 1842-ben megvásárolta és késõbb tanítási célokra átalakította az úgynevezett Mezõsi-féle házat, amely az evangélikus templommal szemben, a lelkészi lakások mellett állt. (A házat az Alpár-féle iskolaépület építése elõtt bontották le.) Azonban nagyon
lassan haladt a képzõ anyagi alapjainak és tárgyi fel-
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tételeinek az elõteremtése, majd az igazgató kiválasztása.
1847 nyarán végre kinevezték Emericzy Lajost igazgatónak, majd a reformáció emléknapján ünnepélyesen
meg is nyitották az iskolát. Az elsõ tanévben mindössze
tíz, 6 német és 4 tót ajkú hallgatója volt a szemináriumnak, de közülük is csak a felének sikerült eredményesen befejeznie a tanévet. A jelentések kiemelték
Emericzy szorgalmát, önfeláldozását, derék jellemét és
„dús ismereteit”. Anyagiak hiányában azonban be kellett zárni az intézményt, amely majd csak 1859-ben
nyithatta ki újra kapuit. Véglegesen 1873-ban szûnt meg
az oktatás, amikor az egyházkerület Eperjesre helyezte
át a képzést.
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