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Újabb gyorsétterem-
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a Kert utcában nyílik
meg rövidesen.

KADÉTOK.
Már a felhõk felett
repülnek az egykori
nyíregyházi kadétok,
hivatalos Wizz Air
pilótaként.

SZOMBATON NYIT A KARÁCSONYI FORGATAG

Az idei évben november 25-étõl, szombattól várja színes karácsonyi forgatag a
városlakókat és az érdeklõdõ vendégeket Nyíregyháza belvárosában. Az árusok
közel fele ínycsiklandó ételeket, karácsonyi édességeket, fûszeres téli italokat kínál,
más részük hagyományos kézmûves és iparmûvészeti alkotásokat, karácsonyi aján-
dékot és fenyõdíszeket árul majd. A fényeket december 3-án (advent elsõ vasárnap-
ja) kapcsolják fel, és ettõl kezdve a Kossuth téren felállított színpadon kulturális
csoportok és sztárvendégek teremtenek majd egészen karácsonyig ünnepi hangula-
tot minden kedden, csütörtökön és vasárnap. A forgatag január elsejéig látogatható.
A Kossuth téri programokról részletesen tájékozódhatnak az 5. és a 6. oldalon.

MINISZTERI ELISMERÉS A NYÍRVV-NEK A KÖZFOGLALKOZTATÁSÉRT
Belügyminiszteri elismerésben részesült múlt héten a

NYÍRVV. A társaság a közfoglalkoztatási programok meg-
valósításában nyújtott kiemelkedõ szakmai tevékenysé-
ge elismeréséül oklevelet és nagy értékû, tárgyi eszközök
beszerzésére fordítható pénzjutalmat kapott.

1992-ben indult el a közfoglalkoztatás a városban, ab-
ban az évben 16-an vettek részt a programban. A legma-
gasabb létszám 2014-ben volt, akkor több mint 4600 ál-
lástalannak biztosított foglalkoztatást a NYÍRVV. Az idei
évben közfoglalkoztatásra elõreláthatóan több mint 1,4
milliárd forintot fordít Nyíregyháza. Az elismerést a nyír-
egyházi közfoglalkoztatást szervezõ önkormányzati tár-
saság vezetése vette át Budapesten.

CSAPATMUNKA, SOKAKNAK SEGÍTVE

A cég ügyvezetõje, Ignéczi Csabáné a Nyíregyházi Te-
levíziónak elmondta: – Az áthúzódó programokkal együtt

16 közfoglalkoztatási programunk van az idén, különbö-
zõ lejárati idõkkel: 2–12 hónap között foglalkoztatjuk a
résztvevõket. Idén eddig 3100 munkaszerzõdést készítet-
tek el a munkatársaink, melyek megszervezése, koordi-
nálása nem kis feladat. Természetesen mindenki munká-
jára szükség volt, mert nemcsak a munkaszerzõdés-kötés,
hanem a bérszámfejtés, a számlák kezelése és többek kö-
zött a területeken történõ koordinálás is a mi feladatunk.
Az elismerõ oklevélre nagyon büszkék vagyunk, mely csa-
patmunka eredménye!

EGYRE TÖBB ELHELYEZKEDÕ

A nyíregyházi közfoglalkoztatást szervezõ önkormány-
zati társaság adatai szerint az elmúlt években folyamato-
san csökken a közfoglalkoztatottak létszáma, átlagosan
1100 közfoglalkoztatott dolgozik a cégnél. Idén eddig
3198-an kapcsolódtak be a programba, jelenleg a részt-
vevõk közel egyharmad része 10 hónapig dolgozhat, és

az alkalmazottak többsége 8 órában látja el feladatait. De
talán még fontosabb adat, hogy ebbõl 220-an kérték a prog-
ram befejezése elõtt a közfoglalkoztatotti jogviszonyuk
megszüntetését, mert sikerült munkát találniuk.

SZÁMTALAN TERÜLETEN DOLGOZNAK

2017 márciusában indult az idei évi hosszú közfoglal-
koztatási program, amely 2018. január 31-én fejezõdik
majd be, melyben 1160-an vesznek részt. A foglalkozta-
tottak többsége városüzemeltetési feladatokat lát el: köz-
tisztasági, környezetvédelmi, szemétgyûjtési, zöldfelület-
fenntartási munkálatokat végeznek, illetve tisztítják a csa-
tornákat és csapadékvíz-elvezetõ árkokat. A programok
megvalósításában jelentõs segítséget nyújtanak a partner-
foglalkoztatók: önkormányzati intézmények, gazdasági
társaságok, egyházak és civil szervezetek, Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat. (Folytatás a 2. oldalon.)

(Szerzõ: Dér Vivien)

FÉL ÉVSZÁZADOS JUBILEUM

Ötvenéves a kertvárosi iskola! A jubileumot egyhetes programsorozattal ünnepelték, volt
többek között kézmûves nap, táncház és gálamûsor is. November 25-én pedig bált is
szervez az iskola, a rendezvény bevételébõl felújítják az intézmény játszóudvarát.
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ÚJABB ÉRTÉK
Újabb kiválósággal gyarapodott a

Nyíregyházi Települési Értéktár. Váro-
sunk szülötte, Kósa Ferenc, Kossuth-
díjas filmrendezõ munkássága civil
kezdeményezésre került nemzeti érté-
keink közé. Csütörtökön köszöntötték
õt a Móricz Zsigmond könyvtárban.

MÉZES REGGELI
A nyírszõlõsi Csillagfény tagóvoda

idén csatlakozott az Európai Mézes Reg-
geli programhoz, hogy játékos formában
ismertessék és szerettessék meg a mé-
zet a kicsikkel. Tavaly országszerte 500
helyszínen 100 ezer gyerek kóstolhatta
meg a leggyakoribb hazai mézfajtákat.

JUBILEUM
270 éve született Bessenyei György,

a felvilágosodás nagy alakja, kinek tisz-
teletére emlékülést szervezett a 120 éve
életre hívott Bessenyei Kör jogutódja, az
évtizedek után újjáalakult Irodalmi és
Mûvelõdési Társaság, melyen részt vet-
tek a Bessenyei család ma is élõ tagjai.

KONGRESSZUS
Regionális Belgyógyászati Kong-

resszust és Szakdolgozói Ülést tartottak
a Jósa András Oktatókórház szervezé-
sében a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. A rendezvény célja az volt, hogy
megismertesse az új orvostechnoló-
giákat a szakdolgozókkal.

BÁLOZTAK A TÛZOLTÓK
Szombat este rendezték meg a nyíregy-

házi tûzoltók bálját a szabolcsi megyeszék-
helyen. A rendezvényen közel háromszá-
zan vettek részt és átadták az Év Tûzoltója
címet is, amelyet idén Csicsvári Bálint
tû. fõtörzsõrmester érdemelt ki kiemel-
kedõ munkája elismeréseként.

GYÁRAK ÉJSZAKÁJA
A nyíregyházi LEGO-gyár is csatla-

kozott a Modern Gyárak Éjszakája
programsorozathoz. A high-tech léte-
sítményben az érdeklõdõknek bemu-
tatták, hogyan készülnek a legnépsze-
rûbb termékeik, melyek messze föld-
re elkerülnek a gyártósorokról.

TELT HÁZAS KONCERT
Nagy sikerû, telt házas koncertet adott

a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Ének-
kar a Filharmónia Magyarország Szezon-
bérleti hangversenyén Nyíregyházán. Az
esten felcsendült Weber: A bûvös vadász
nyitánya, valamint többek között Schu-
mann a-moll gordonkaversenye is.

KINCSEINK NYOMÁBAN
A  Szent Korona  és  koronázási kin-

cseink nyomában  címû ismeretterjesz-
tõ filmet tekinthették meg az érdeklõ-
dõk, köztük középiskolás diákok és ta-
náraik is a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban, mindemellett pedig szó esett
a film készítésének kulisszatitkairól is.

MUNKAHELYTEREMTÉS
GYORSÉTTEREMMEL – JÖN A KFC

Újabb gyorsétteremmel gazdagodik
Nyíregyháza: a KFC a 4-es számú fõút
városon átvezetõ szakaszán, a Kert utcá-
ban, az OMV benzinkút szomszédságában
nyílik meg rövidesen.

Információink szerint azt tervezik: akár
már 2017 utolsó napjaitól várják a nyír-
egyháziakat és idelátogatókat. A friss  KFC-
ben a teljes kínálat – a  KFC  Kosarak,
Zinger és Grander Burgerek, Qurrito és
Deluxe Shake-ek – mellett a limitált ideig
elérhetõ újdonságok vagy a  KFC  Reggeli
is kaphatóak lesznek majd. Az ételeiket –
mint minden  KFC-ben – hazai csirkehús-
ból, helyben készítik el: a friss csirkét köz-
vetlenül felszolgálás elõtt, kézzel paníroz-
zák, majd közvetlenül sütés után, forrón
teszik a Kosarakba, tányérokra.

DINAMIKUS NYÍREGYHÁZA

Mint Juhász Nándor brand managertõl
megtudtuk, a város központi szerepe a ré-

gióban, gazdasági jelentõsége és az utób-
bi években mutatott dinamikus fejlõdése
fontos tényezõk voltak, amikor helyszínt
választottak az új éttermük számára. A be-
ruházás 35 munkahelyet teremt, az új
munkatársak a nyitásig hátralévõ idõben
a már meglévõ éttermeikben töltik tanulá-
si és tréning idõszakukat.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

KITÜNTETÉST VETT ÁT
NYÍREGYHÁZA POLGÁRMESTERE

A SÓSTÓI ÚTON JÁRVA... (II.)
Múlt heti, a megújuló

Bencs Villáról szóló cikk-
sorozatunkat folytatva ez-
úttal Hagymási Gyula, a
Polgármesteri Hivatal Pá-
lyázatok és Projektme-
nedzsment Referatúrá-
jának vezetõje mondja el
gondolatait a projektrõl.

„A Bencs Villa felújí-
tása egy nagyon szép, de
nem könnyû feladat, hi-
szen a régi épületek ilyen
mértékû felújításakor
számtalan nem várt
probléma merül fel. Az
épület külsõ megszépü-
lése mindenki által követhetõ, én most

mégis inkább a belsõ te-
rek átalakulását emel-
ném ki. A földszinti tere-
ket összenyitottuk, így ki-
váló helyszíne lehet az
épület kiállításoknak, ki-
sebb elõadói esteknek,
eseményeknek.

Ugyancsak a földszin-
ten a nyitástól egy törté-
nelmi kávézó, illetve
ajándékbolt is színesíti
majd a villa szolgáltatá-
sait. Tervezünk állandó és
idõszakos kiállításokat is,
amelyhez az alapvetõ
berendezéseket a projekt

keretében szerezzük be.”

Dr. Simicskó István honvédelmi minisz-
ter a Honvédelemért Kitüntetõ Cím I. Fo-
kozatát adományozta dr. Kovács Ferenc
polgármester részére, a Magyar Honvéd-
ség népszerûsítése, a honvédelem ügyé-

nek támogatása érdekében végzett áldo-
zatos munkája elismeréseként. A kitünte-
tést Nyíregyháza MJV polgármestere no-
vember 16-án, a városházán vette át a hon-
védelmi minisztertõl.

Kívülrõl is gyönyörû lett,
belülrõl pedig új funkciókat

is kap
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ÚJABB KUTYAFUTTATÓ
Újabb, zárt kutyafuttatót adtak át. Az ebek póráz nél-

küli sétáltatása, tréningezése most már a Homok soron is
biztosított. A fejlesztés 4,7 millió forint önkormányzati
forrásból valósult meg.

Csak pórázon lehet kutyát sétáltatni városunkban, a sza-
bályozás 2014. január elsején lépett hatályba. Aki nem
tesz eleget az önkormányzati rendeletben foglaltaknak,
szabálysértést követ el és akár bírságra is számíthat. Az
ebtulajdonosok azonban egyre több, kijelölt és zárt he-
lyen sétáltathatják és tréningezhetik kedvenceiket. Dr.
Kovács Ferenc polgármester az átadáson elmondta: – Ti-
zenkét kijelölt kutyafuttató terület van városunkban, eb-
bõl három év alatt már hat helyszínen létesítettünk beke-
rített kutyafuttatókat. 2017-ben a Homok soron és a Ma-
lomkertben. Azért fontos a fejlesztés, mert nagy rá az igény,
hiszen sok a kutyatulajdonos. Ahhoz, hogy a szabályt be
tudjuk tartatni, vagyis csak pórázon lehet kutyát sétáltatni
a városban, biztosítani kell olyan helyeket, ahol ezt sza-
badon megtehetik. Erre pedig jó példa a Homok sori ku-
tyafuttató.

ÉRTÉKTEREMTÕ KÖZFOGLALKOZTATÁS
SOK TERÜLETEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A közfoglalkoztatásért kapott miniszteri elismerést a

NYÍRVV Nonprofit Kft. A Városüzemeltetõ cég rengeteg te-
rületen alkalmazza az állástalanokat, sok értéket teremtve.

– Idén már másodszor kapcsolód-
tunk be  az országos hajléktalan köz-
foglalkoztatási programba,  melyben
15-en, köztük 12 hajléktalan vett
részt – folytatta a részletes tájékozta-
tást az ügyvezetõ. – A résztvevõk a
program elsõ felében papír brikettet
gyártottak, a téli idõszakban pedig
szemétszelence-felújítást végeznek,
5 fõ pedig motorfûrész-kezelõi képe-
sítést szerzett. Az elõállított papír bri-
kettet a rászoruló családok részére

téli tüzelõként ingyenesen szétosztjuk, a felújított szelen-
céket a város közterületein helyezzük ki. A tavalyi évi részt-
vevõk készítették azokat a faházakat, illetve a Mikuláshá-
zat, amely a Kossuth téri karácsonyi forgatagban jelenleg
is látható. A program jövõ év február végéig tart.

SPECIÁLIS PROGRAMOK, VÁROSSZÉPÍTÉS

– Ugyancsak második alkalommal kapcsolódott be társa-
ságunk az úgynevezett speciális közfoglalkoztatási program-
ba,  melyben 40 fõ mentális, szociális vagy egészségügyi
okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresõ vett részt.

A program speciális eleme a mentori szolgáltatás, a szo-
ciális és egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés biz-
tosítása és a személyszállítás volt.

A résztvevõk 50 komposztálóláda, 25 madáretetõ és 25
madárodú összeállítását végezték el, melyeket a Város-
szépítõ akció keretében önkormányzati intézményekben,
illetve közterületeken helyeztünk ki – sorolta Ignéczi
Csabáné.

KÉPZIK IS ÕKET
2017 elsõ félévében közel 500 fõt vontak be képzések-

be, jelenleg további képzéseket szervez társaságuk a téli
közfoglalkoztatás keretein belül: kerti munkás, parkgon-
dozó, virágkötõ, dísznövénykertész, erdõmûvelõ, óvodai
dajka, motorfûrész-kezelõ, szociális gondozó és ápoló,
mely képzésekre jelenleg is várják az alacsony iskolai vég-
zettségûek jelentkezését.

Ignéczi
Csabáné

NÉMETORSZÁGBAN IS A NYÍREGYHÁZI JÁTSZÓTÉR A MINTA

Nem fér hozzá kétség, hogy beváltotta a hozzá fûzött
reményeket a Szabadság téren tavaly augusztusban fel-
avatott integrált játszótér. A parkban szinte soha nincs
leállás, folyamatosan gyerekek kacagásától és játékától
hangos. A híre pedig elért Németországig is, ahol nyír-
egyházi mintára hamarosan létrehoznak egy hasonlót.

A Szabadság téri integrált játszópark több szempontból is
különleges. Amellett, hogy még õsszel is folyamatosan hasz-
nálják a gyerekek, jelentõs társadalmi összefogással és önkor-
mányzati segítséggel jött létre és hazánkban is egyedülálló,
ugyanis nincs még egy olyan park, ami – már a tervezõasztal-
tól kezdve – elsõdlegesen a fogyatékkal élõk számára lett kita-
lálva. (Olyanra van példa, amelynél utólagosan építettek be
egy-egy fogyatékosok által is használható játszótéri eszközt).

EGYÜTTMÛKÖDIK A ROTARY
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT

Az integrált játszópark ötletének megszületése után
együttmûködési megállapodás született a nyíregyházi ön-
kormányzat és a Rotary Club között arról, hogy a világ-
szervezet adományozók segítségével megvásárolja a park
kialakításához szükséges játszótéri eszközöket, az ütés-
csillapító gumitéglákat, a térburkoló anyagokat, a korlát-
elemeket, majd átadja ezeket a városnak. Az önkormány-
zat pedig azt vállalta, hogy a játszóparkot megépíti, és
gondoskodtak az ütéscsillapító ágyak, a járda, a játszótéri
eszközök között található sétányok, az öntözõrendszer,
valamint az új gyepszõnyeg kialakításáról, amelyhez a
forrást szintén a város biztosította, csakúgy, mint a telket.

SZÉLES ÉRDEKLÕDÉS

Pták István, a Rotary Club Nyíregyháza korábbi elnöke
arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy széles érdek-
lõdés övezi a Szabadság téri integrált játszóteret. Német-
országban a mi mintánkra elkezdõdött egy hasonló park
kialakítása Münchentõl 25–30 kilométerre, de a napok-
ban egy veszprémi konferencián is szó esett errõl, vagyis
Magyarországon is lehet majd még párja.

ÚTBAN A NEMZETKÖZI HÍRNÉV FELÉ

Pták Istvántól megtudtuk, hogy az integrált játszótér ott
van a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj jelöltjei között

is, amit a magyar pályázat zsûrije a nemzetközi pályázat
kritériumainak megfelelõen értékel. Vizsgálja a koncep-
ciót, az építészeti és mûszaki színvonalat, a kivitelezés
minõségét, a gazdaságosságot és eredményességet, a kör-
nyezettudatosságot és a projekt társadalmi hasznosságát.
A korábbi nyertesek között ott van a Diósgyõri vár, a Vár-
kert Bazár, a Szarvasi Vízi Színház és többek között a
Zeneakadémia is.

A SZAKMA IS ELISMERI

– Egy felkérés érkezett a nyíregyházi Rotary Clubhoz,
polgármester úrhoz, valamint a NYÍRVV Nonprofit Kft.-
hez, ami arról szólt, hogy szakmai oldalról örömmel ven-
né a magyar ingatlanfejlesztõ kamara, ha a nyíregyházi
integrált játszóteret országos szinten is bemutatnánk. Ké-
szítettünk egy pályázati anyagot az önkormányzattal kö-
zösen és ennek várjuk az eredményhirdetését november
27-én.

EGYEDI ÉS KÜLÖNLEGES

A nívódíj pályázat jelentõségét az is bizonyítja, hogy az
elsõ három helyezettnek, valamint a különdíjasnak lehetõ-
sége lesz arra, hogy nemzetközi szinten is bemutassa pá-
lyázatát, amivel aztán további lehetõségek nyílnak meg. A
mostani magyarországi pályázatba 21 mûvet fogadtak be.
Bár az integrált játszótér eltörpül ezek mellett, de az egye-
disége különlegessé teszi, így bízunk benne, hogy díjjal tér-
hetünk majd haza Budapestrõl.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A több mint 2000 négyzetméteres terület két részre van
osztva, így a kis és nagy testû kutyák elkülönítve játszhat-
nak. Több fát is ültettek a területre, a gazdik pedig kerti
padokon pihenhetnek, míg az ebek az akadálypályán ját-
szanak. Több hulladék- és kutyapiszok-gyûjtõt is elhelyez-
tek, a kutyafuttató használatát házirend szabályozza. Dr.
Adorján Gusztáv önkormányzati képviselõ elmondta, õt is
többen megkeresték, hogy szeretnének kutyafuttatót a kör-
nyékre. Így most már kondipark és kutyafuttató is van a
városrészen.                                        (Szerzõ: Dér Vivien)

OTT VAGYUNK A NÍVÓDÍJ JELÖLTJEI KÖZÖTT

Képünk még meleg idõben készült, de folyamatosan
látogatják a gyerekek a játszóteret

A polgármester és a képviselõ a lakosokkal együtt
avatta a kutyafuttatót
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ADJ ESÉLYT, HOGY ÉLJEK!
Vasárnap este szinte futótûzként terjedt a hír, hogy

halott csecsemõt találtak egy kuka mellett Nyíregyházán.
A ruhákba bugyolált baba holttestére guberálók bukkan-
tak egy társasház elõtt, a forgalmas Mezõ utcán. A köz-
véleményt sokkolták a történések, hiszen már másfél év-
tizede mûködik babamentõ inkubátor Nyíregyházán,
vagyis, „esélyt lehetett és kellett volna adni az életre”.

Adj esélyt, hogy éljek!
Vigyázni fognak rám! Kö-
szönöm, hogy idehoztál!
Ezek olvashatók a Jósa
András Oktatókórház
Szent István utcai keríté-
sénél, ahol a Benjamin
névre elkeresztelt baba-
mentõ inkubátor is helyet
kapott, több mint másfél
évtizede. Eddig egy babát
helyeztek el benne, több
mint tíz évvel ezelõtt.
Vitkai Évától, a kórház saj-
tófõnökétõl megtudtuk, az
inkubátor pontosan szabá-
lyozott jelzõrendszer alapján mûködik. Ha valaki kinyitja
az ajtaját, akkor az egyszerre jelez a biztonsági szolgálat-
nak és a szülõszobának. Az ott hagyott csecsemõt a bá-
bák ellátják, s az újszülött osztályon helyezik el. Ezután

jelzéssel élnek a kórházi védõnõk és a szociális munká-
sok felé, akik felveszik a kapcsolatot a gyámüggyel, s el-
indulhat a hivatalos örökbefogadási folyamat.

VAN, HOGY LEMOND AZ ANYA A BABÁRÓL

2016-ban 3662 gyerek született a nyíregyházi Jósa And-
rás Oktatókórházban. Több-
ségük az ellátást követõen
egy szeretõ családba térhe-
tett haza, de olyan is elõfor-
dul, hogy a szülõk lemon-
danak róluk a kórházban
vagy egyszerûen a gyermek-
osztályon hagyják az újszü-
löttet. Hogy hány ilyen eset
történik meg évente Nyír-
egyházán, arról a kórház-
tól nem kaptunk pontos tá-
jékoztatást, mert ez már a
„gyámügy” hatáskörébe
tartozik. A vasárnapi eset
miatt a rendõrség szakér-

tõk bevonásával büntetõeljárásban nyomoz az anya után.
Lapzártánkkor, szerdán még nem volt ismert kiléte. Ma-
rad a döbbenet és a kérdés: miért?

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

USZODAI MÉRGEZÉS
Kilenc embert szállítottak klórgázmérgezéssel kedden

délelõtt a Jósa András Oktatókórházba. A Nyíregyházi
Egyetem uszodájában baleset történt, olyan vegyszere-
ket öntöttek össze, amelyek következtében nagy mennyi-
ségû klórgáz keletkezett, ez okozta a mérgezésüket.

A nyíregyházi mentõk négy esetkocsival érkeztek a
helyszínre, a súlyosabb sérülteknek infúziót kötöttek be,
másoknak pedig oxigénnel könnyítették a légzését. Min-
denkit kórházba szállítottak megfigyelésre. A sérültek ál-
lapota stabil, gyógyszert kaptak. Az egyik úszómester azt
mondta, arra lettek figyelmesek, hogy az egyik pillanat-
ról a másikra szúróssá vált a levegõ az uszodában. Azon-
nal menteni kezdték a medencében lévõ embereket.

A Nyíregyházi Egyetemen történt klórgázmérgezés
ügyében foglalkozás körében elkövetett gondatlan ve-
szélyeztetés gyanúja miatt indított büntetõeljárást a rend-
õrség – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rend-
õr-fõkapitányság sajtószóvivõje kedd este az MTI-vel. Fe-
hérvári Marietta elmondta, hogy vizsgálják a körülmé-
nyeket, az eljárásnak jelenleg nincsen gyanúsítottja.
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Már több mint két év eltelt azóta, hogy bejelentették: a
szabolcsi megyeszékhelyen képzi majd repülõgép-pilótáit
a Wizz Air. A fiatal növendékek idén szeptemberig tanul-
tak Nyíregyházán, majd ezt követõen Amszterdamban
megszerezték az Airbus A320 típusú repülõgépre a szak-
szolgálati engedélyt, mostanra pedig már a felhõk felett
repülnek, hivatalos pilótaként. Azonban mint megtudtuk:
kezdõdik a következõ kadétprogram Nyíregyházán, ha-
marosan elstartol az újabb Wizz Air képzés!

Manapság pilótának lenni a nemzetközi szakmai szer-
vezetek felmérései szerint a jövõ egyik legjövedelmezõbb,
legmagasabbra értékelt és legvágyottabb foglalkozása le-
het. A légitársaságok világszerte egyre több pilótára tarta-
nak igényt. Ezt pedig a „ fapadosok” rohamos terjedése még
inkább fokozza, mindezzel együtt pedig a fizetéseket is fel-
jebb nyomja. Korábban olyan hírek jelentek meg, hogy az
Emirates légitársaság például adómentes fizetéssel és négy
hálószobás villákkal csábítja a kapitányokat. Tavaly január
óta már Nyíregyházán is képzik a pilótákat. A Wizz Air
légitársaság két holland cég mellett a Tréner Kft.-t bízta meg,
hogy a kadétok elméleti és gyakorlati oktatását elvégezze.
Az elsõ évfolyamra 200-an jelentkeztek, nyolcan kezdhet-
ték meg a képzést. Õk sikeresen le is vizsgáztak, és azon-
nal állást kaptak a Wizz Airnél.

ÁLLÁSGARANCIÁVAL RENDELKEZNEK

– A tanfolyamra Európa különbözõ országaiból jelent-
keztek. Végül négy külföldi és négy magyar hallgató kezd-
hette meg a képzést. Õk az elméleti és a gyakorlati okta-

A WIZZ AIRNÉL REPÜLNEK AZ EGYKORI NYÍREGYHÁZI KADÉTOK
ÓRIÁSI HIÁNY VAN PILÓTÁKBÓL AZ EGÉSZ VILÁGON

tást is a Tréner Kft.-nél kapták meg. Nekik csak a szimulá-
toros ismeretek elsajátítására kellett Amszterdamba utaz-
niuk. Novemberben végeztek, azóta már a Wizz Air állo-
mányában vannak. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk
tõlük, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy fo-
lyamatosan azt kérdezik tõlünk, hogy mikor tartjuk már
meg a záróbulit – mondta el szerkesztõségünk megkere-
sésére Horváth Péter, a Tréner Kft. ügyvezetõje.

HARMINC ÉVE NEM VOLT ILYEN

Mindemellett a Nyíregyházi Egyetemen idén szeptem-
bertõl már az ötvenedik olyan évfolyam kezdte meg ta-
nulmányait, akik hivatalos repülõgép-vezetõi diplomát sze-
rezhetnek majd. A hallgatók az egyetemen az elméleti

képzést sajátítják el, a gyakorlatot pedig a Nyíregyházi
repülõtéren, a Tréner Kft.-nél. Ilyen magas létszám pedig
harminc éve volt Nyíregyházán. Vagyis nemcsak óriási
hiány van pilótákból, de a nyíregyházi képzés is magasan
elismert.

FEJLESZTÉS A REPÜLÕTÉREN
A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat

Zrt. nyertes pályázata eredményeként hét polgári és
három katonai repülõtér fejlesztésére kerül sor 2020-
ig. Köztük van a nyíregyházi is, mûholdas navigáció
segíti majd a leszállópálya megközelítését.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

(F
ot

ó:
 T

ri
fo

no
v 

Év
a/

ar
ch

ív
)



FOGLALKOZTATÁS

2017. NOVEMBER 24.6

ÁLLÁST KÍNÁLTAK, NAGY VOLT AZ ÉRDEKLÕDÉS
Az Európai Bizottság által megszervezett európai szak-

képzési héthez csatlakozott a Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum is. Ennek alkalmából állásbörzét tartottak szerdán a
diákoknak és megválasztották a szakképzés nagyköveteit.

Nyíregyházi kis- és nagyvállalatok kínáltak álláslehe-
tõségeket a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által szer-
vezett állásbörzén. Emellett az intézményhez tartozó is-
kolák is bemutatkoztak azoknak a továbbtanulás elõtt
álló fiataloknak, akik most fognak végezni az általános
iskolákban.

CÉL A SZAKMÁK MEGKEDVELTETÉSE
– Célunk az, hogy népszerûsítsük a szakképzést, segít-

sünk a pályaválasztás és pályamódosítás elõtt álló fiatalok-
nak vagy felnõtteknek abban, hogy megtalálják azt a szak-
mát, amelyben valóban jól érzik magukat, amelyet szere-
tettel végeznek és ugyanakkor szüksége van ennek a tér-
ségnek erre a munkaerõre. A másik célunk az, hogy erõsít-
sük azt az együttgondolkodást, amely kialakult az elmúlt
években az iskolák, a gazdálkodó szervezetek között és
azt a célt szolgálják, hogy minél nagyobb létszámban ké-
pezzünk szakembereket – mondta el Gurbánné Papp Má-
ria, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum fõigazgatója.

KIEMELT JELENTÕSÉGÛ A KÉPZÉS
A szakképzési hét szeptembertõl decemberig tart, így

nem ez az egyetlen ehhez kapcsolódó rendezvénye a
Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak. Eddig tíz eseményt

akkreditáltak, ezek között szerepelt nyílt nap, kiállítás,
szakmai bemutatójáték, verseny és konferencia. Az euró-
pai szakképzési hét eseményeibe országosan is az egyik
legtöbb rendezvénnyel bekapcsolódó centrum a nyíregy-

házi. A város szempontjából is fontos rendezvény volt a
kiállítás és állásbörze, kiemelt jelentõségû a szakemberek
képzése az új befektetõk miatt.

FONTOS AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS
– Folyamatosan teremtõdnek a munkahelyek, ehhez pe-

dig megfelelõ szakember szükséges. Ebben mi nagyon el-
kötelezett támogatói vagyunk a szakképzési centrumnak,

az állami hivataloknak, a szülõknek és a szakképzési intéz-
ményeknek, hogy együtt fejlesszük az ágazatot – mondta
el Jászai Menyhért alpolgármester.

Az állásbörzét követõen konferencia keretei között ad-
ták át a szakképzés nagykövetei díjat. Ezt az elismerést
olyan diákok vehették át, akik a szakképzési centrum di-
ákjai voltak, sikeresek és kiemelkedõ életpályát jártak be,
így az ifjúság példaképei lehetnek. Emellett a selfie- és a
rajzpályázat eredményét is kihirdették.

CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA

A közelmúltban toborzórendezvényt tartott a Nyíregy-
házi Foglalkoztatási Paktumszervezet a Korona Hotel Ko-
dály-termében. Azokat a cégeket hívták meg, amelyek
még nem paktumtagok, és még nem nyújtottak be mun-
kaerõigényt. A toborzórendezvényen részt vevõket dr.
Rezsõfi István, a megyei kormányhivatal fõosztályveze-
tõje tájékoztatta a munkaerõ-piaci helyzetrõl is. A me-
gyében jelenleg közel 30 ezer regisztrált álláskeresõt tar-
tanak nyilván, Nyíregyházán alig több mint 3 ezret. Az
elmúlt egy évben a megyeszékhelyen 12 százalékkal
csökkent az álláskeresõk száma, 1800-an vesznek részt
a közfoglalkoztatásban, így a városban most 5 ezer fõ áll
a munkaadók rendelkezésére. A projekt célkitûzései sze-
rint a támogatások eredményeként a munkaerõ-piaci
programokba minimum 1408 fõ kerül bevonásra, akik
közül az álláshoz jutók száma legalább 786 fõ, közü-
lük 275-en képzésen is részt vesznek.

FOGALOM LETT AZ „ARANYANYUSÁG”
Richter Aranyanyu Díjjal ismerték el

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna munká-
ját. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese 10
éve dolgozik azon, hogy saját módszerrel
felkészítse a tanulási nehézségekkel küz-
dõ fiatalokat az egyetemi évekre.

A Richter Aranyanyu Díj az elmúlt 7 év-
ben önálló intézménnyé, közösséggé nõtte
ki magát, az „aranyanyuság” szinte fogalom-
má vált. Az elismerõ címet olyan pedagógu-
sok, orvosok, egészségügyben és szociális te-
rületen dolgozó nõk kapják, akik nélkül ne-
hezen képzelhetõ el egy jól mûködõ társa-
dalom. A pedagógus kategória zsûridíját idén
a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium igazgatóhelyettese, Kecske-
métiné Szilvási Zsuzsanna kapta.

SAJÁT, HIÁNYPÓTLÓ MÓDSZER

Hogyan jut el egy látássérült lány a másod-
diplomáig vagy egy diszlexiás fiú retorikaver-
senyre? Ezekre a kérdésekre próbált választ

találni a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth La-
jos Gimnázium igazgatóhelyettese.
Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna 10 éve dol-

gozik azon, hogy saját módszerrel felkészítse
a tanulási nehézségekkel küzdõ fiatalokat az
egyetemi évekre. A nyíregyházi „Aranyanyu”
és munkatársai összegyûjtötték tapasztalatai-
kat és „Középiskolai integrációs lehetõségek”
címmel tanulmánykötetet adtak ki – többek
között ez is hozzájárult Kecskemétiné
Szilvási Zsuzsanna díjazásához. Ám a pe-
dagógus számára az a legnagyobb elisme-
rés, hogy a díjra egyik tanítványa jelölte.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna

A Krúdy Gyula Gimnázium végzõseinek mûsora

Folytatódik a hétvégén
a Nyíregyházi Televízió-
ban a középiskolák sza-
lagavató mûsorainak vetí-
tése.

Ezúttal a Krúdy érettsé-
gizõinek produkcióiból
láthatnak válogatást,
szombaton 20.30-kor, is-
métlésben vasárnap 9.30-
kor és 22.00-kor, valamint
szerdán 20.00-tól.

HA SZOMBAT, AKKOR SZALAGAVATÓ

Az öt és fél éves Koczka Hanna veszi át a rajzpályázat
díját Halkóné dr. Rudolf Évától, a közgyûlés Köznevelési,
Kulturális és Sport Bizottságának elnökétõl és Gurbánné

Papp Mária fõigazgatótól
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A Bethlen Gábor–Vasgyár–Mezõ utca csomópont for-
galomba helyezése ugyan még nem történt meg, de az
arrafelé autózók már észlelhették az elmúlt napokban,
hogy a csomópontfejlesztési projekt végéhez közeledve
megszûnõben vannak a torlódások.

Ezzel együtt a forgalmi rend is változott több ponton,
mely a projekt korábbi ismertetéseibõl is kiderült, s a rend-
õrségnek a héten nyilvánossá tett közleményében is ol-
vasható. Eszerint tájékoztatják a lakosságot, hogy Nyír-
egyházán, a Mezõ utcai csomópont átépítését követõen
tilos balra kanyarodni a közlekedõknek a Mezõ utcáról a
Bethlen Gábor utcára, a Bethlen Gábor utcáról a Pacsirta
utcára, illetve a Pacsirta utcáról a Bethlen Gábor utcára.
Egyben arra kérik a jármûvezetõket, hogy az útkereszte-
zõdésekben ne rutinból, hanem a megváltozott forgalmi
rendnek megfelelõen, körültekintõen közlekedjenek. Mint
írják: a Nyíregyházi Rendõrkapitányság munkatársai a
balesetek megelõzése érdekében az érintett útkereszte-
zõdéseket visszatérõ rendõri jelenléttel ellenõrzik.

JAVÍTANI AZ ÁTERESZTÕKÉPESSÉGET

De vajon miért nem lehet most balra fordulni? – tették
fel szerkesztõségünknek a kérdést olvasók. Az építtetõ
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ Zrt. közleménye szerint: a
jelenlegi közlekedési fázisok kialakítását a  nyíregyházi
önkormányzat által terveztetett és a Magyar Közút által is
elfogadott engedélyezési tervek tartalmazták. A cél a cso-
mópont áteresztõképességének javítása volt – hangsúlyozta
a beruházó NIF.

ÖSSZEHANGOLVA, TÖBBEN, HAMARABB

– Az átépítést és a forgalmi rend megváltoztatását a cso-
mópont áteresztõképességének növelése indokolta a fõ-
irányok összehangolásának biztosításával – erõsítette meg
szintén kérdésünkre adott válaszában a Magyar Közút

Nonprofit Zrt. – A beruházás jelenleg folyamatban van,
forgalomba helyezése még nem történt meg. A megépült
csomópont biztosítja, hogy a közlekedõk által korábban
megszokott összehangolás a továbbiakban is megmarad-
hasson a fõirányokban, vagyis a nagyobb forgalmat lebo-
nyolító körúti szakaszon, ezzel is támogatva – a lehetõsé-
geken belül – a csomóponton az átmenõ forgalom zökke-
nõmentes áthaladását – tartalmazza a Közút közleménye.

BÁRMIKOR ÚJRAGONDOLHATÓ

A városháza tájékoztatása szerint mindezt alapos for-
galomszámlálás és tervezés elõzte meg, ráadásul,
amennyiben ez szükséges, újra lehet gondolni a balra ka-
nyarodás lehetõségét a Mezõ utcáról is. Mint írják: „A
forgalomirányító jelzõlámpák követelményeirõl, tervezé-
si, telepítési és üzemeltetési elõírásairól szóló rendelet-
ben foglaltak szerint, az üzembe helyezést követõ 3 hó-
nap elteltével utóvizsgálatot kell elvégezni, és a szüksé-
ges módosításokat végre kell hajtani.” Igaz, akkor viszont

az eredeti szándék – a nagyobb áteresztõképesség, a gyor-
sabb haladás – veszhet el. A balra kanyarodás tiltása egyéb-
ként egyáltalán nem különleges ötlet a nagyvárosokban,
ugyanilyen logika mentén. Mindenesetre több olyan jel-
zés is érkezett a szerkesztõségbe, hogy az alapvetõ cél
érvényesül: simább, zökkenõmentesebb a haladás a tér-
ségben, mert a sávok száma jelentõsen növekedett, ugyanis
három új, jobbra kanyarodó sáv segíti a közlekedõket,
melyek hiánya az elmúlt évtizedekben rendszeres zsúfolt-
ságot okozott. Csak ez kevéssé kap nagy hangot.

„Én minden reggel és délután ott közlekedek. Egy
álom lett a korábbi torlódásokhoz, a felüljáró tetején
túl érõ sorokhoz képest. Gratulálok a döntéshez és a
kivitelezõknek a gyors, szakszerû munkához. Olvas-
tam, hogy még nem készült el a csomópont, de állí-
tom, már most is nagyon hatékonyan segíti az arra
közlekedõket” – osztotta meg velünk egy kertvárosi
olvasónk a véleményét.

A NAGY ÁTERESZTÕKÉPESSÉG MIATT LETT TILOS A BALOS A MEZÕ UTCÁNÁL
ÁTADVA MÉG NINCS, DE MÁR HASZNÁLHATÓ ÉS GYORSABB

Formálódik Európa közös védelme. 23 uniós tagállam
képviselõje írt alá szándéknyilatkozatot az EU védelmi
dimenziójának megerõsítését célzó, úgynevezett állan-
dó strukturált együttmûködés létrehozásáról. Errõl is szólt
dr. Simicskó István Nyíregyházán. A honvédelmi minisz-
ter kiemelte, a haza védelme mindenkinek fontos, ezért
kérik, hogy minél többen nyilvánítsanak véleményt, tölt-
sék ki a Nemzeti Konzultációs íveket.

– Eddig több mint 1 millió 200 ezren töltötték ki a Nem-
zeti Konzultációs íveket – mondta a Védjük meg Magyar-
országot! címû lakossági fórumon dr. Simicskó István. A
honvédelmi miniszter kiemelte, a választópolgárok töb-
bek között az illegális, tömeges migrációról, a Soros-terv-
rõl és a betelepítési kvótáról nyilváníthatnak véleményt.
A miniszter beszédében a 2015-ös kerítésépítésrõl, annak
fontosságáról is szólt.

EGY NAP ALATT 10 000 MIGRÁNS

– Volt olyan nap 2015 szeptemberében, hogy több mint
10 ezer migráns lépett át a magyar határon és vonultak
végig. Semmi nem volt szent nekik. Keresztülgázoltak föl-
deken, portákon, mindenhol.

A miniszter szerint fontos, hogy az EU védelmi képes-
sége erõsödjön, ezért is jelentõs, hogy a közelmúltban több
uniós tagállam képviselõje írt alá szándéknyilatkozatot egy
állandó strukturált együttmûködés létrehozásáról.

VÉDJÜK A HATÁROKAT

– Most jelenleg 23 ország írta alá a szándéknyilatkoza-
tot, tehát a szándék az egyértelmû. Ezt mi kezdeményez-
tük annak érdekében, hogy legyen egy olyan katonai ké-
pessége az Európai Uniónak, amellyel a külsõ határokat

„FONTOS A HAZA VÉDELME”

védelmezni, az állampolgáraink biztonságát pedig haté-
konyabban tudjuk garantálni.

A fórumon dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ
kiemelte, a cél, hogy védjük meg hazánkat, kultúránkat.

– Nem akarunk bevándorlóországgá válni! Mi, magya-
rok tudjuk, hogy mit jelent a szabadság, tudjuk, hogy mit
jelent a menekült státusz, de akik ide jönnek, a többségük
– persze a kivétel erõsíti a szabályt – gazdasági okokból
érkezik, egy jobb élet reményében jön ide. Ezért hívtuk
meg miniszter urat, hogy beszéljünk arról, hogyan lehet
megvédeni az országot, hiszen a magyarság mindig, a tör-
ténelmi sorsfordulókban összefogott és az összefogásnak
az volt az eredménye, hogy sikerült megmaradnunk ma-
gyarnak Európa közepén.

A Nemzeti Konzultációs íveket minden választópolgár-
nak postai úton küldték el, ugyanakkor interneten is lehet
válaszolni a kérdésekre, a nemzetikonzultacio.kormany.hu
oldalon.

(Szerzõ: Dér Vivien)

PÁRATLAN KÍSÉRLET
Robotpilóta vitt el kilenc elektromos meghajtású (Tes-

la S) gépjármûvet Nyíregyházáról Zsámbékra úgy, hogy
legnagyobb részben a robotpilóta vezette a személyau-
tókat. Az önvezetõ kocsik a sofõrök minimális beavatko-
zásával tették meg a közel 300 kilométeres utat. Bár ve-
zetõ ült az autóban, az csak akkor avatkozott közbe, ami-
kor arra a jármû fedélzeti rendszere utasítást adott.

A konvoj tíz órakor indult el Nyíregyházáról, a MARSO
Kft. székhelyétõl és délután kettõre érkezett meg
Zsámbékra. Ilyen még nem volt Magyarországon, és Eu-
rópában is különlegesnek számít. A kísérlettel a szerve-
zõk a mûszaki fejlõdésre és a környezettudatos életszem-
léletre hívták fel a figyelmet. Az is elképzelhetõ ugyanis,
hogy a jövõben a mozgásukban korlátozottak is kényel-
mesen vezethetnek majd autót a jármûvek speciális átala-
kítása nélkül.

Gáspár Zsolt, a teslaelmeny.hu PR- és marketingmene-
dzsere azt mondta, a jármû autópályán képes a sáv tartá-
sára, de sávot is tud váltani, meg tud állni a Stop-táblánál
és le is tud kanyarodni egyik útról a másikra. Így tettek
meg a jármûvek 290 kilométert.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Dr. Simicskó István fórumon beszélt a haza védelmérõl

Közel 300 km-t tett meg a Nyíregyházáról indult konvoj

Madártávlatból látszik igazán, hogy a csomópont három jobbrakanyarodó sávval bõvült, ami nagyban segíti a
gyorsabb áthaladást
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Az idei évben sok türelem kellett a Tünde utcán közleke-
dõknek, a környéken mûködõ vállalkozásoknak és a lakók-
nak a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket
érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú
tározók fejlesztése” címû projekt kapcsán megvalósult be-
ruházás miatt. Ez összességében 5 szakaszból áll és a jövõ
évre húzódik át az utolsó, még meg nem valósult része, a
Virágfürt utca – kaptuk a tájékoztatást a városházáról.

A projekt keretében a Tünde utca területén a meglévõ
zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése
valósult meg a meglévõ régi beton csõcsatornák megszün-
tetésével és a nagyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsa-
tornák építésével.

NEHÉZ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

A Tünde utcai csapadékcsatorna-kivitelezésnél – a ku-
tatóárkok kiásása után – feladatot jelentett az utca meglé-
võ közmûveinek kikerülése, a csapadékcsatornát ugyanis
a terepszinttõl 3-4 méter mélyen kellett fektetni, a tõle
magasabban – azaz a terepszinttõl 1,5-2 méter mélyen –
elhelyezett csövek és vezetékek között úgy, hogy közben 
folyamatosan védekezni kellett a földpartnak a jelentõs
jármûforgalom dinamikus terhelése miatt gyorsabban be-
következõ roskadása ellen is. Egyes kivitelezési szakaszo-
kon a biztonságos munkavégzést – az életveszélyes mun-
kakörülmények elkerülése érdekében – csak a forgalom
elterelésével és az út lezárásával lehetett megoldani. A
kivitelezés során a Tünde utca egyes szakaszain szüksé-

ÚJRA JÁRHATÓ A TÜNDE UTCA

ges volt az útpálya szerkezetének bontása, majd sávos és
félpályás helyreállítása. A munkálatok közel 6 hónapot
vettek igénybe. A fejlesztést végzõ önkormányzat ez eset-
ben kiemelten köszöni a gépjármûvezetõk és a környé-
ken lakók megértését és türelmét.

TOVÁBBI ÚTREKONSTRUKCIÓ

A fejlesztések tovább folytatódnak, a város által 2018-
ban megvalósítani tervezett beruházások között szerepel
a Tünde utca Debreceni út–Kállói út közötti szakaszának
felújítása is, s ezzel együtt megvalósul a  meglévõ járda-
szakaszok akadálymentesítése is.

GYALOG-KERÉKPÁRUTAK, HOSSZAN

Emellett  a Debreceni út mentén a Kígyó utcától a
Tünde utcáig, a Tünde utcán a Debreceni út és Kállói út
között, illetve a Kállói úton az Inczédy sortól a Csárda
utcáig gyalog-kerékpárutak épülnek ki, megteremtve ez-
zel a biztonságos kerékpáros közlekedés alapfeltétele-
it. A Tünde utcai szakaszon az elválasztás nélküli kö-
zös gyalog- és kerékpárút a Debreceni úttól a Papírgyá-
rig az északi oldalon, onnan a Lombkorona utcáig a
déli oldalon, majd a Kállói útig ismét a déli oldalon halad
tovább.                                           (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Az elmúlt idõszakban megnövelték a Tünde utca zárt csapadékcsatornájának a kapacitását s most már újra használható –
jövõre pedig meg is újulhat
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ÚJ REFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÜL ÖRÖKÖSFÖLDÖN
„AZ ISTENNEL VALÓ TALÁLKOZÁS HELYSZÍNE LESZ”

Lerakták Nyíregyháza új református templomának alap-
kövét Örökösföldön. A templom a Szalag és Törzs utca
keresztezõdésénél épül fel. A beruházás mintegy 400
millió forintból valósul meg – a református egyház, vala-
mint a hívek is segítik adományaikkal –, a kormány pedig
250 millió forinttal támogatja a létrehozását – emelte ki
Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadal-
mi felzárkózásért felelõs államtitkára.

Ünnepélyes keretek között rakták le az új református
templom alapkövét. Ebbõl az alkalmából Fekete Károly, a
Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke mondott kö-
szöntõt, aki hangsúlyozta, Nyíregyházán olyan sok refor-
mátus vallású ember él, hogy Örökösföldön is szükségessé
vált templomot építeni. Ráadásul vannak olyan alkalmak,

AZ EGYSÉGET IS SZIMBOLIZÁLJA
A Tiszántúli Református Egyházkerület fõgondnoka,

dr. Adorján Gusztáv szerint az új templom a kereszté-
nyek egységét szimbolizálja, amire lehet építkezni.

– Aki távlatokban gondolkodik és vannak céljai,
vannak elképzelései, azok templomot és fát ültetnek.
Mi most egy templom alapkövét raktuk le és ez azt az
egységünket szimbolizálja, amire most a keresztyén
Európában lehet támaszkodni, és jövõt építeni.

amikor a reformátusok már nem férnek el a belvárosi temp-
lomban – errõl már Gaál Sándor, a Tiszántúli Református
Egyházkerület Nyírségi Egyházmegye esperese beszélt.

YBL MIKLÓS-DÍJAS ÉPÍTÉSZ TERVEZTE

A köszöntõk és az áldás után, az alapkõbe idõkapszu-
lát is elhelyeztek, amibe többek között az épület tervraj-

zát is beletették. A templom terveit Kulcsár Attila, Ybl Mik-
lós-díjas építész készítette. Az ünnepség után Anya-
szentnyelvünk bölcsõje a Biblia címmel, Nyírség–Sza-
bolcs–Bereg–Szatmár térségi találkozó kezdõdött, a Hir-
desd az Igét! egyházkerületi programsorozat részeként.
Az eseményt a Tiszántúli Református Egyházkerület szer-
vezte meg a Continental Arénában.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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Drámairodalmunk egyik legkapósabb exportcikkét, az
Illatszertár címû darabot mutatja be társulatunk novem-
ber 25-én este a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpa-
dán Mohácsi János rendezésében.

A szerzõ, László Miklós nevét nem véletlenül találjuk
ott forgatókönyvíróként A szerelem hálójában címû Meg
Ryan és Tom Hanks fõszereplésével készült film stáblistá-
ján, ugyanis ez a színdarabja szolgált a romantikus mû
kiindulópontjául. Az eredeti történet az 1930-as években,
karácsony elõtt, egy Váci utcai illatszertárban játszódik.
Egyéni sorsok, tragédiák, szerelmek bontakoznak ki a né-
zõk szeme elõtt, miközben jókat nevethetnek is. Ezt a
mûvet mutatta be a 2013-as VIDOR Fesztiválon a Centrál
Színház, s megkapták érte a legvidorabb elõadás címet.

„LAVINÁT” INDÍT EL

– Sipos urat, a fõnök (Horváth László Attila játssza –
szerk.) után a legidõsebb alkalmazottat alakítom – mond-
ta el lapunknak a nyíregyházi társulat tagja, István István.
– A történet egyik mozgatórugója õ, akinek valamely tette
elindítja a „lavinát” a boltban. Kedves, szimpatikus em-
ber, csak jobban beleüti az orrát mások életébe, mint kel-
lene. Jóindulatból teszi ugyan, de ezzel bonyodalmakat
okoz. Megtapasztaljuk a szerelem fényeit és árnyait: a bol-
dogságot, a megcsalást, a bánatot. A darab sikerének titka
a történet egyszerûsége, emberközelisége. Az elõadás ren-
dezõjével, Mohácsi Jánossal hét évvel ezelõtt a szatmár-
németi színházban már dolgoztam együtt a Veszett fejsze
címû elõadásban. Nagyon érdekes, speciális módszere
van. Hatalmas koncentrációt igényel a vele való munka,
mert az öccsével, Istvánnal együtt keményen belenyúl-
nak a darabok szövegkönyvébe, hogy minél igazabbá,
jobbá tegye az elõadást, a szerepeket pedig a színész által
„megfoghatóbbá”. Nála a premierig folyamatosan változ-
hat bármi. Nagyszerû hangulatban, igen komoly munka
folyik a próbákon. A párbeszéd a rendezõ és a színészek
között tökéletesen mûködik: meghallgatja a véleményün-
ket, aztán mérlegeli.

KARÁCSONY MÜNCHENBEN

A keserédes darabban Asztalos úr (Horváth Sebestyén Sán-
dor) folyamatos levelezésben áll kedvesével. Mint kérdésemre

EGYÉNI SORSOK, TRAGÉDIÁK, SZERELMEK
SZOMBATON MUTATJÁK BE AZ ILLATSZERTÁR CÍMÛ DARABOT A SZÍNHÁZBAN

válaszolva István István elmondta, személyes életében õ szí-
ve hölgyét gyermekkora óta ismeri, hiszen Erdélyben egy
városban, Sepsiszentgyörgyön laktak, ám szerelme régóta már
Münchenben él. Gyerekkoruk után harmincöt évvel a leve-
lezés hozta össze õket, ami ma már sokkal egyszerûbb, mint
a darab hõseinek korában. Az idén is együtt töltik majd az
ünnepeket Bajorországban, ami különösen csodás advent-
kor. Fantasztikus a forralt boruk, a speciális ételeik, a kivilá-
gítás... Székelyföldön is nagyon szép karácsonyai voltak. Ott
nem a Jézuska, hanem az angyal hozza az ajándékokat.

Negyedik évada társulatunk tagja, ezért Nyíregyházán él a
marosvásárhelyi színmûvészeti fõiskolát végzett mûvész, aki
korábban a szatmárnémeti és a temesvári magyar színház-
nak volt tagja. Az ittléte alatti szerepei közül különösen em-
lékezetes számára a legelsõ munkája, a Mártírok, amit For-
gács Péter vitt színre a Krúdy Kamarában, illetve a Heilbronni
Katica, amit régi jó barátja, az ugyancsak erdélyi Keresztes
Attila rendezett. Szintén nagyon szereti a Szibériai csárdás-
ban a két tábornokot játszani, ugyanis komoly színészi pró-
batétel másfél perc alatt átváltozni német tábornokból orosszá.
Nem tudtam megállni, hogy rá ne kérdezzek: szokatlan neve
miatt nem történtek-e mókás sztorik vele.

MI AZ IGAZI NEVE?

– Kezdõ szatmárnémeti színész koromban jöttünk át Ma-
gyarországra fellépni – mesélte. – A buszra rá volt írva az
ottani teátrum neve, így a határõr tudta, színészek vagyunk.
Feljött lepecsételni az útlevelünket, s amikor hozzám ért,
azt mondta: „Jól van, ez a mûvészneved. De mi az igazi?”

A mostani premier után István István mindjárt kezdi pró-
bálni kollégáival együtt az Asszony asszonynak farkasa címû
darabot Koltai M. Gábor rendezésében, majd január végé-
tõl pedig a Don Carlost. Azok a nézõk, akik eddig esetleg
nem ismerték István István nevét, ezek megtekintése után
bizonyára többé nem felejtik el.   (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

István István és Urmai Gábor a Palacsintás király
címû darabban

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 25., szombat 19.00 Illatszertár, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

November 27., hétfõ 9.30 Mirr-Murr kalandjai, Óz bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Mirr-Murr kalandjai, Pán Péter bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Illatszertár, Arany bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Zrínyi „C” bérlet, Krúdy Kamara

November 28., kedd 9.30 Mirr-Murr kalandjai, Pöttöm Panna bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Mirr-Murr kalandjai, Pumukli bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Illatszertár, Kölcsey bérlet, Nagyszínpad

November 29., szerda 10.00 Mirr-Murr kalandjai, Kukori bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Illatszertár, Széchenyi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Zrínyi „D” bérlet, Krúdy Kamara

November 30., csütörtök 14.00 Diótörõ Herceg, Kisherceg bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara

December 1., péntek 10.00 Diótörõ Herceg, Hamupipõke bérlet, Nagyszínpad
19.30 A név: Carmen, Latinovits kamara bérlet, MÛvész Stúdió
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JUBILÁL A NYÍRSÉGVÍZ
Negyed évszázada végez víziközmû-szolgáltatást a

NYÍRSÉGVÍZ. A társaság mûködési területe az évek so-
rán folyamatosan bõvült, jelenleg közel 90 településen
vannak felhasználói. A jubileum alkalmából közös elõ-
adást rendezett a NYÍRSÉGVÍZ és a Magyar Hidrológiai
Társaság megyei szervezete.

1992 év végén alapították a NYÍRSÉGVÍZ jogelõdjét –
hangzott el a társaság „25 év a megye víziközmû-szolgál-
tatásában, jelen és jövõ” címû elõadóülésén. A
NYÍRSÉGVÍZ alaptevékenységébõl adódóan – vízszolgál-
tatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás – kiemelt figyelmet
fordít a környezetvédelemre és annak fenntarthatóságára.
Szabó Istvánné vezérigazgató kiemelte, az elmúlt 25 év-
ben folyamatosan bõvült a NYÍRSÉGVÍZ mûködési terüle-
te, a társaság jelenleg közel 90 településen, 150 ezer fel-
használói helyen végez víziközmû-szolgáltatást. Évente
pedig a meglévõ közmûvek rekonstrukciójára és pótlásá-
ra jelentõs összeget fordítanak.

(Szerzõ: Dér Vivien)

A SZABADTÉRI EGYSZERRE SZÉPÜL A BELVÁROSSAL
KÖRNYEZETTUDATOS ÁTALAKULÁS A BELVÁROSBAN A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS JEGYÉBEN

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, elindult
a Szabadtéri Színpad rekonstrukciója, elsõ körben a bon-
tási munkákkal, rövidesen pedig elkezdõdnek az egyéb
építési munkák is. Ez a fejlesztés egyébként a „Kiserdõk”
területének funkcionális bõvítésével együtt zajlik egy
nyertes önkormányzati projekt keretében. A részletekrõl
Sigmond Sándor fõkertész tájékoztatta lapunkat.

A projekt célja a nyíregyházi Szabadtéri Színpad ered-
ményes és színvonalas rekonstrukciója, illetve a „Kiser-
dõk” területének funkcionális bõvítése által elsõdlegesen
a városi közterületek környezettudatos, család- és klíma-
barát megújítása.

A KISS ERNÕTÕL A „KISERDÕKIG”

További cél, hogy a beavatkozások területei alkalma-
sak legyenek a családok és fiatalok számára szabadidejük
hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntartha-
tóság követelményei érvényesülnek és a városi zöld kör-
nyezet fejlõdik. Az akcióterület a Kiss Ernõ u.–Széchenyi
u.–Báthory u.–Benczúr Gyula tér, valamint a Hunyadi u.,
Mák u., Nefelejcs u., Géza u. által határolt terület, tehát
gyakorlatilag a Szabadtéri Színpad és a „Kiserdõk” kör-
nyéke.

TERVEZETT TELEPÍTÉS

Az „egykori” Szabadtéri Színpad növényállománya
részben ültetett: rózsakert, örökzöldek, és néhány, az ak-
kori feltételeknek megfelelõ helyre telepített lombos fa.
Részben maghullásból betelepült, oda nem illõ fa, ame-
lyek nagy része a terület kerítésének a tövébõl fejlõdött ki,
szabályozatlan módon. A projekt a színpad átépítésével
annak térfoglalását is átalakítja, ebbõl – és a rendellene-
sen fejlõdött növények elburjánzása miatt – adódóan szük-
séges volt fákat kivágni. Fontos megjegyezni, hogy az érin-
tett területen áll a védett Taxodium distichum – Mocsár-
ciprus, melynek fenntartandóságát, integrálását a tervezõ
maximálisan figyelembe vette, azaz ezt a fafajtát termé-
szetesen meghagyták.

MEGMENTENEK ÉS ÜLTETNEK

Az eltávolított fák egy része már eltorzult, más részük
súlyos sérülés miatt pusztulásnak indult, vagy beteg volt.
Ezek miatt néhány örökzöld fát kellett eltávolítani. Meg-
jegyzendõ, hogy szép számmal lehetett a faállományból
átmenteni fákat, összesen 20-at, melyek ma is a Szabad-
téri Színpad területén színesítik a környezetet, beintegrál-
va a tavasszal megvalósítandó komplett parképítési kon-
cepcióba. Ennek eredményeként a rózsaágy talajcserét
kap, 13 fenyõ és 35 lombhullató kerül a földbe, a szegé-
lyekben és a fák közötti cserjék ültetésével – 1509 darab –
növekszik az ökológiai és díszítõ érték. A színpad parkjá-
nak díszítõ hatását pedig évelõ ágy fokozza majd tovább,
melybe 1376 növényt ültetnek.

ELÕRELÁTÓ PARKOSÍTÁS

A fák számának meghatározásakor a tervezõ figyelembe
vette azok várható növõterét. Ez azt jelenti, hogy a célok-
kal összhangban a fák koronájának, gyökérrendszerének
kifejlett állapotában is meg kell legyen az a területe, mely-
ben korlátozó alakítás nélkül fejlõdhet amellett, hogy be-

tölti azokat a célokat, szolgáltatásokat, melyeket elvárunk
a faállománytól. Annak érdekében, hogy ezek a szerepek
mielõbb kiteljesedjenek, továbbnevelt, parkfa minõségû
konténeres fácskák – kb. 3 m magas (talaj felett), 8 cm át-
mérõjû – és konténeres, szintén továbbnevelt cserjék ülte-
tésére kerül sor. A rekonstrukció a belváros fejlõdését in-
tegráltan, hosszú távon fenntartható módon szolgálja.

A TÁRGYAK IS MODERNIZÁLÓDNAK

A tervezõk mind a színházat szeretõ közönség, mind
pedig a színpad közvetlen közelében élõk igényeit alapul
vették a projekttervezéskor – ezt már Kirják Róbert, a
Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõje erõsítette meg szer-
kesztõségünknek. Ez alapján a mai kor igényeinek megfe-
lelõ hang-, fény- és színpadtechnikai eszközök fogják ki-
szolgálni a létesítmény vendégeit. A tervek között szere-
pel egy akusztikai falrendszer megépítése is, amely az elõ-
adások közben a zajterhelés csökkentését segíti elõ. Az
építészeti fejlesztésen és a modern berendezéseken felül
pedig a fentebb bemutatott tervezett fa- és növénytelepí-
tési fejlesztés is megvalósul a projekt keretében.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÚJRA ELISMERT
VIRÁGOSSÁG

Újabb hivatalos visszaigazolásunk van arról, ami az
általános közvélekedés az idelátogatók körében (is), hogy:
Nyíregyháza virágos és szép.

Az elmúlt esztendõkben különbözõ díjakkal (pl. „Arany
Rózsa”) ismerték el az önkormányzat és a Városüzemelte-
tõ cég (a NYÍRVV Nonprofit Kft.) e téren látványos hozzá-
állását, tevékenységét. Legutóbb egy országos kitüntetést
kaptunk, a régióban az 50 ezer feletti lakosságszámú nagy-
városok versenyében lettünk az elsõk. Az „Év Települése”
elismerést a Virágos Magyarország környezetszépítõ ver-
seny múlt heti, veszprémi átadóján vette át a város nevé-
ben dr. Szemán Sándor, címzetes fõjegyzõ (képünkön).

Ez az átalakuló szabadtéri rózsakertjének látványterve – ez alapján van növény bõven...
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 26., vasárnap 20.00 Nyír-
egyháza Spartacus–Szolnok labdarúgó-
mérkõzés közvetítése

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

November 24., péntek Continental
Aréna, Serdülõ Sportlövõ OB
November 25-26., szombat-vasárnap
Continental Aréna, Sportlövõ Hunga-
rian Open
November 26., vasárnap 16.30 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Szol-
nok labdarúgó-mérkõzés

TAROLT A TAI QI SE

ÉREMESÉLY A TÉLI OLIMPIÁNFOCI, HIT, CSALÁD

Nyíregyházán járt Gera Zoltán. A válo-
gatott labdarúgó az „Arcok Est” sorozat ré-
szeként rendezett beszélgetésen vett részt,
ahol többek között a külföldi légiós idõszak,
a család és a magánélet is szóba került. A
játékos jelenleg sérüléssel bajlódik, szeptem-
berben mûtötték meg, de úgy tervezi, ta-
vasszal már ismét pályára lép. A nemzeti
csapatban eddig 97 alkalommal szerepelt és
26 gólt lõtt. A VMKK-ban tartott eseményen
teljesen megtelt a hangversenyterem.

– Nagyon örülök, hogy még mindig
ennyien szeretik a labdarúgást, jó látni a
sok fiatal gyerek lelkesedését. A sérülés
miatt kintrõl kellett néznem mind a Ferenc-

város, mind a magyar válogatott játékát,
ami nagyon nehéz, de sajnos van már ta-
pasztalatom, mit kell ilyenkor tenni. Arra
koncentrálok, hogy tavaszra teljesen rend-
ben legyek. Sokat segít ebben a hitem, és
tudom, hogy ez egy átmeneti idõszak, mely
rövidesen véget ér. Pályafutásom során
többször is játszottam Nyíregyházán, itt
voltam második alkalommal kezdõ a Fra-
diban, és akkor kikaptunk. Mégis jó emlé-
kek fûzõdnek ahhoz a korszakhoz, mert
meghatározó idõszak volt az életemben,
egyre több lehetõséget kaptam a Ferenc-
városban. Ma már azért dolgozunk, hogy
a szezon után felkerüljön a harmadik csil-
lag a mezünkre – mondta Gera Zoltán.

A több kempo és karate stílus részvéte-
lével megrendezett Kobudo Kempo Ma-
gyar Bajnokságon küzdõtérre léptek a nyír-
egyházi Tai Qi SE versenyzõi is. Miló And-
rás nagymester tanítványai ismét remekül
szerepeltek.

A kor- és súlycsoportok nélküli stop semi
abszolút kategóriában magyar bajnokságot
nyert Vaskó Dániel, formagyakorlatban
pedig Petrikovics Gergõ. Utóbbi az elsõ
helye mellé begyûjtött még a mester kate-
gória pusztakezes és fegyveres formagya-
korlatában egy arany- és egy ezüstérmet,
stop semi küzdelemben pedig harmadik
lett. Boken kumiteben – ami egy fegyveres
küzdelmi forma – szintén harmadik helyen
végzett. Vaskó Dániel az abszolút bajnoki
címe mellé nyert még két aranyat a forma-
gyakorlat számokban, illetve stop semi küz-
delemben, boken kumiteben pedig negye-
dik lett. Szenior nõi formagyakorlatban

Mikula Judit két arany-, Vaskóné Gönczi
Mariann két ezüstérmet szerzett, míg az
utánpótlás korúak között Vaskó Dávid két
formagyakorlatban bronzot és a küzdelmi
számokban két aranyat gyûjtött. Galyas Re-
gina megnyerte a fegyveres formát, a két
küzdelmi számot, és még szerzett egy
bronzérmet pusztakezes formagyakorlat-
ban is. Lõricz Lotti pusztakezes formában
elsõ, a két küzdelmi számban második lett,
míg Németh Mirjam formagyakorlatban
harmadik, stop semiben második, boken-
ben pedig harmadik helyen végzett.

Remekül teljesítettek a magyar verseny-
zõk a rövidpályás gyorskorcsolyázók kvali-
fikációs világkupa versenyein. 10 kvótát sze-
reztek a mieink, és a szakemberek szerint jó
esély van arra, hogy éremmel térhetnek haza
a téli olimpiáról. A nyíregyházi Orendi Mi-
hály, a Magyar Országos Korcsolyázó Szö-
vetség ügyvezetõ igazgatója szerint ez az
érem akár a legfényesebb is lehet.

– Azt a célt tûztük ki magunk elé, hogy
mind a férfi-, mind a nõi csapatunk teljes
létszámban legyen ott a téli olimpián, és
sikerült is megszerezni a maximális 10 he-
lyet a kvalifikáció során. Soha ilyen a ma-
gyar korcsolyasport történetében nem volt

még, de ez csak a céljainknak az elsõ ré-
sze. Az elõzetes számítások szerint a férfi-
aknál 500 és 1500 méteren három, 1000 mé-
teren két magyar indulhat Phjongcshangban,
míg a nõknél minden távon két kvótát sike-
rült szerezni. Az olimpián az a cél, hogy
legalább 12 pontot szerezzünk és legyen egy
érmünk. Szocsi óta minden világbajnoksá-
gon érmeseink voltak, a világkupa során is
sikerült nyerni, ami bizonyos fokig még ne-
hezebb is mint az olimpia, mert többen in-
dulnak. A jó eredmények hatására egyre
több gyerek jelentkezik, hogy szeretne kor-
csolyázni, nekünk az a feladatunk, hogy kö-
zöttük találjuk meg a legtehetségesebbeket
– mondta Orendi Mihály.

Liu Shaolin Sándor az aranyért száll harcba az olimpián
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Városunkba érkezik az együttérzés jelképévé vált
Hajléktalan Jézus-szobor. A köztéri alkotás az elesett
emberekre hívja fel a figyelmet, azt üzeni, hogy lássuk
meg bennük is Krisztus arcát, és forduljunk cselekvõ
szeretettel és együttérzéssel a kiszolgáltatott emberek
felé! A szobor ünnepélyes fogadása november 24-én
11.00 órakor lesz a Magyarok Nagyasszonya-társszé-
kesegyház elõtt. Az alkotás a Kossuth téren, november
24–26. között folyamatosan látogatható.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. november 27., 16.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther utca 3.,

Fidesz iroda.

HÍVJÁK ÉSZREVÉTELEIKKEL

Ha a városlakóknak a közterületekkel kapcsolatban
észrevételük van, azt továbbra is a 70/387-8914-es
telefonszámon jelezhetik Bordás Bélának, Nyíregyhá-
za városgondnokának.

XII. MEDIBALL ORSZÁGOS BAJNOKSÁG november
25-26-án 8.30-tól a Zrínyi Ilona Gimnázium tornacsarno-
kában. Egyéni és csoportos formagyakorlatok, egyéni és
páros mérkõzések, kreatív gyakorlatok.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: november 25-én 10.00: Babaangol.
28-án 14.00–16.00: Kirakó készítése spatulából. 30-án
14.00–16.00: Õszi fa készítése papírból.

ZSÁKBAMACSKA. A Burattino Bábszínház elõadásai:
november 25-én 16.00: Zsákbamacska. 26-án 10.00:
Makacska kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Kalocsai László festménykiállí-
tására várják az érdeklõdõket a Móricz Zsigmond könyv-
tárba. Idõpont: november 27-én 16.30-tól. A tárlatot meg-
nyitja: Nagy József festõmûvész. Közremûködik: Gergely
János (vers).

TÍZÉVES A VÖRÖS POSTAKOCSI. November 27-én
17.00 órától A Vörös Postakocsi Folyóirat ünnepi lapszám-
bemutató, díjátadó és zenés felolvasóestjére várják az ér-
deklõdõket a Jósa András Múzeum 2. emeleti nagytermé-
ben. A lapszámot bemutatja: Kulin Borbála fõszerkesztõ
és Kürti László szerkesztõ.

„SOKSZÍNÛ EGYÜTTÉLÉS...” A XXI. Századi Roma
Nõk Egyesülete várja az érdeklõdõket „Sokszínû együtt-
élés a társadalomban Kérdezz! – Mi válaszolunk” címû
rendezvényére november 29-én az Alvégesi Mûvelõdési
Házba. A program a nyíregyházi civil szervezetek társa-
dalmi párbeszédének, egymás megismerésének az elsõ
lépése. Témák: Megváltozott képességekkel élni. Romák
és a többségi társadalom (v)iszonya. Rejtõzködve élni  –
másság. A részvétel ingyenes.

TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia
Egyesület várja az érdeklõdõket 19. történelmi elõadásso-
rozatára, amelynek témája: Mindennapi történelem I. rész.
November 30-án 17.00: Evés, ivás, étkezés. Elõadó: dr.
Paksa Rudolf történész, PhD, MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos
munkatársa. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

A 2+1 CÍMÛ KIÁLLÍTÁS megnyitójára várják az érdek-
lõdõket december 1-jén 15.00 órától a Nyíregyházi Váro-
si Galériába és a Pál Gyula Terembe. Megnyitja: Áfra Já-
nos mûkritikus, író-költõ. Kiállítók: Czigándy Varga Sán-
dor szobrászmûvész, Vargáné Kõrösi Viktória és Kõrösi
Klaudia festõmûvész. Megtekinthetõ: december 22-éig,
keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.

A TÜKÖRBE POTTYANT ARC címmel nyílik az Átuta-
zók Mûvészeti Egyesület tagjainak spirituális kiállítása a
Móricz Zsigmond könyvtárban december 1-jén 16.30-kor.
Megnyitja: Szõke Zoltán színmûvész, zenél a Circus 4.

A VASUTAS MÛVELÕDÉSI HÁZ programjai: decem-
ber 1-jén 16.30: „Száll az angyal házrúl házra” címû
mandalakiállítás Molnár Piroska munkáiból. Megtekint-
hetõ: december 19-éig, ingyenesen. 8-án 10.00–14.30:
Vasutas véradásra invitálják a segíteni szándékozókat (sze-
mélyi igazolvány és tajkártya szükséges). 15-éig 8.00–
18.00 óra között várják az adományokat a Tegyük a mo-
solyt valódivá! elnevezésû programra, mellyel a Tiszadobi
Gyermekotthon lakóit segítik.

EGÉSZSÉGNAP. Ismerd meg a tested! címmel egész-
ségnapot rendez december 2-án 10.00 órától a Most Élsz
Egyesület a Móricz Zsigmond könyvtárban. Természet-
gyógyász és táplálkozási tanácsadó elõadása mellett kór-
házi dietetikusok, illetve az Egészségügyi Alapellátás szak-
emberei is részt vesznek az eseményen. Részletek: 
www.autistakert@gmail.com.

VÁRJÁK AZ AJÁNDÉKOKAT. Az idén a Jósa András
Múzeum cipõs dobozban várja azokat az ajándékokat,
amelyeket az adományozók a rászorulóknak szánnak. A
dobozokat december 20-áig adhatják le a Jósa András Mú-
zeumban, keddtõl vasárnapig, naponta 8–16 óráig. Az aján-
dékokat karácsonyi belépõvel köszöni meg a múzeum.

LEGYEN RÉSZE A REKORDNAK
EGY SZOMBATI TÍZES LÖVÉSSEL!
A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület és a Magyar

Sportlövõ Szövetség szervezésében november 25-26-
án Nyíregyháza ad otthont a Hungarian Open nemzet-
közi sportlövész versenynek a Continental Arénában.

November 25-én 8–20 óra között, aki szeretne részt
venni egy nem hivatalos magyar rekordkísérletben, ki-
próbálhatja az aréna küzdõtér elõtti aulájában kihe-
lyezett két biztonságos lézerfegyvert. Ha öt próbálko-
zásból sikerül tízest lõnie, azzal hozzájárulhat az 
„1000 db belsõ tízes a gyõri Európa-bajnokságért” 
elnevezésû rekordkísérlet sikeréhez. A Nyíregyházi
Polgári Lövész Egyesület szeretettel vár minden ked-
ves érdeklõdõt.

NÁLUNK JÁRT A SZENT
KORONA MÁSOLATA

A Lehoczky Tivadar Kár-
pátaljai Helytörténeti Mú-
zeum és a nyíregyházi Jósa
András Múzeum szoros 
szakmai együttmûködésé-
nek, Magyarország Kormá-
nya támogatásának, továb-
bá a Kárpátaljai Megyei 
Közigazgatás és a Kárpát-
aljai Megyei Tanács segítõ
együttmûködésének kö-
szönhetõen november 21-
én, kedden került sor a
„Kárpátalja története a VIII.
századtól 1920-ig” címû
állandó  kiállítás ünnepélyes megnyitójára. Ennek a tár-
latnak ékes darabja a Szent Korona hiteles másolata,
mely rövid idõre megpihent hétfõn délelõtt a Jósa And-
rás Múzeum aulájában, majd folytatta útját Ungvárra.

NYÍREGYHÁZÁN A HAJLÉK-
TALAN JÉZUS-SZOBOR

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. November 28-án folytató-
dik a Könyvtári teadélután címû rendezvénysorozat a Nyír-
egyházi Egyetemen. 16.30-tól az egyetem Központi Könyv-
tárában (Sóstói út 31/B, „B” tanulmányi épület) dr. Szabó
Géza történész Történelmi párhuzamok (Kultúrák találko-
zása a XVI. és a XX. században) címmel tart elõadást.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR legközelebbi összejö-
vetelét november 29-én 10.00 órai kezdettel tartja a Nyír-
ség Könyvtár Alapítványnál (Ungvár stny. 5.). Arra emlé-
keznek, hogy ezelõtt 310 évvel Északkelet-Magyarorszá-
gon még folyt a dicsõ Rákóczi-féle szabadságharc. Bacskó
Mária, magyar–történelem szakos tanárnõ tart elõadást „A
Zrínyiek és Rákócziak kapcsolata vidékünkkel” címmel.

SZÍVKLUB – A gyomor- és bélbetegségekrõl tart elõ-
adást dr. Ágoston Sándor fõorvos november 29-én 17.00
órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft.
Ügyvezetô: Zagyva Gyula

Fôszerkesztô: Tarczy Gyula
Felelôs szerkesztô: Bruszel Dóra

Fotók: Szarka Lajos
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        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

Az alapkõletételt kö-
vetõ munkálatoknak kö-
szönhetõen, 1873-ban
tetõ alá hozták a még
torony nélküli templo-
mot, amelyben 1874.
január 1-jén meg is tar-
tották az elsõ istentisz-
teletet. Nagy öröm volt
ez a gyülekezet életé-
ben, amely az isteni
gondviselésben bízva
mindent meg is tett,
hogy a templom végre
teljesen felépüljön.

Három évvel késõbb kikövezték és székeket készít-
tettek bele. 1882-ben Melhouse János tervei alapján,
Király Sándor helyi építészvállalkozó kivitelezésében
elkészült a templom tornya is, amelyre a gömböt szep-
tember 24-én tették fel. „Itt áll tehát pompásan, magas-
ra emelkedve immár templomunk tornya, hirdetvén
mindeneknek a szeretet, szabadság, béke és felvilágo-
sodás nagy eszméit”. A gömbbe elhelyezett emlékirat-
ba összefoglalták a templom építésének történetét. (Né-
hány évvel ezelõtt a toronygömböt leszedték és a ben-
ne lévõ szétmállott emlékiratot szépen restauráltatták.)
Ugyanebben az évben elkészült az orgonakarzat és az
orgona is.

„ISTEN A MI BIZODALMUNK TORNYA”
– A REFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE 2.

A szentelési ünnepséget 1873.
július 3-án tartották meg a zsúfo-
lásig megtelt templomban. Ré-
vész Bálint püspök imája után
Lukács Ödön lelkész foglalta
össze a templomépítés tíz eszten-
dejét: „Boltozatai alá jöttünk,
hogy megemlékezzünk itt verej-
tékes fáradozásunkról, kétsége-
inkrõl, küzdelmeinkrõl, melyek
között porszemet porszemhez
hordva, követ kõre emelve, vég-
re nagy munkánkat befejezéshez
juttathattuk!” Kérte továbbá a

gyülekezetet, hogy „ékesítse fel e templom bensõ szeg-
letkövét lélekben a szeretet aranyával, hogy lehessen e
hajlék valóban szentegyház, vagyis háza az egységnek a
testvérszeretetben; a hit tiszta színezüstjével, hogy lobog-
hasson e hajlék falai közt a világ világossága mind az
idõknek végezetéig”. A beszédet követõen keresztelést
és esketést is tartottak, majd kiosztották az úrvacsorát.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából ma is kí-
vánhatjuk a gyülekezetnek a szenteléskor elhangzotta-
kat: „Adjon az Isten a helybeli ref. vallásfelekezetnek
számos örömnapot és keblében igaz hitet, tiszta erköl-
csiséget, testvéri szeretetet.”


