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ÚJ MUNKAHELYEK.
Több mint negyven új
munkahelyet teremtett
Nyíregyházán egy lak-
berendezési áruház
most nyíló üzlete, az
egykori Baumax helyén. DÍJAT ÉR
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FILMES SIKER.
Nagy Zoltán egyike an-
nak az öt fiatalnak, aki
nagyjátékfilmes tervéhez
kapott gyártási támoga-
tást a Nemzeti Filmalap
Inkubátor programjától.

ÛRT KUTATTAK A DIÁKOK

Nagyszabású LEGO-eseményt tartottak szerdán a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. A sikeres Build the Change (azaz Építsd meg a változást) módszertanra
támaszkodva ezúttal az ûrkutatás témáját járták körül a mintegy 14 intézmény-
bõl érkezõ általános és középiskolás diákok.

ADOMÁNYOZÓ NAP LESZ SZOMBATON AZ ÁLLATPARKBAN

A hagyományokhoz híven, a Nyíregyházi Állatpark idén is megrendezi a 100 Ft-
os napot. 2017. december 2-án, szombaton 9.00–15.00 között mindenkinek csu-
pán ennyibe kerül a belépõjegy, gyermeknek, felnõttnek, nyugdíjasnak egyaránt. A
szervezõk csak annyit kérnek, hogy a látogatók – akik tehetik – vigyenek magukkal
egy-egy ajándékot, ami majd az állatpark elõtti parkolóban adható le. Ez lehet bár-
milyen csekélység, apróság, ami mások számára használható. (Egyeztetve az alapít-
ványokkal, fõként: tartós élelmiszer, ruha, játék, könyv, tisztítószer stb., de minde-
nért nagyon hálásak a szervezetek). Az összegyûlt ajándékokat családsegítõ szerve-
zeteken, alapítványokon keresztül juttatják el a rászoruló családok részére, örömet
szerezve ezzel azoknak, akiknek nincs mit a karácsonyfa alá tenniük.

IDÉN IS KAPNAK KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOT A NYUGDÍJASOK
Idén is karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedik az

önkormányzat a nyíregyházi nyugdíjasoknak. A 2500 fo-
rint értékû „meglepetést” december 1-je és 23-a között
kézbesíti a Magyar Posta.

Az önkormányzat 2013-tól minden év végén ajándékcso-
magot küld a nyugdíjasoknak; ez is a megbecsülés, gondos-
kodás jele – mondta a karácsonyi támogatásról szóló hivata-
los sajtótájékoztatón dr. Kovács Ferenc polgármester, aki
kiemelte, idén 20 245 fõ lesz jogosult a „meglepetésre”, a
segítség összesen több mint 50 millió forintba kerül.

65 ÉV FELETTIEK JOGOSULTAK
Karácsonyi ajándékcsomagot az kap, aki Nyíregyházán

bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a 65. életévét a tárgy-
évben betölti, illetve saját jogú nyugellátásban, hozzátar-
tozói nyugellátásban vagy idõskorúak járadékában része-
sül. Ezek kézbesítésével két alkalommal keresik fel a nyug-
díjasokat. Amennyiben másodjára is eredménytelen a kéz-

besítés, a küldeményt személyesen vagy a jogosult által
meghatalmazott személy a városházán veheti át a két ün-
nep között, december 27-28-29-én vagy 2018. január 2–
12. között ügyfélfogadási idõben. Az átvételhez személy-
igazolványra és lakcímkártyára, meghatalmazott esetén
meghatalmazásra, valamint a Magyar Posta által megha-
gyott értesítésre van szükség.

MÁS TÁMOGATÁS IS VAN
A karácsonyi csomag mellett a megyeszékhely önkor-

mányzata a korábbi évekhez hasonlóan a generációk
együttmûködését segítõ karácsonyi programok és rendez-
vények lebonyolításának elõsegítésére 7,5 millió forint
támogatást nyújt több mint 100 civil szervezetnek, de a
nyugdíjasokról való gondoskodás nemcsak az esztendõ
utolsó hónapjában, hanem egész évben – az élet különfé-
le területein – megvalósul, hiszen városunk kiemelt figyel-
met fordít az idõs generációra.

(Szerzõ: Dér Vivien)

ÛRT KUTATTAK A DIÁKOK

Karácsonyi díszletek között látható a nyíregyházi
nyugdíjasoknak érkezõ csomag beltartalmának egy

része, amit  még az ünnep elõtt megkaphatnak
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ÚJABB MUNKAHELYTEREMTÕ
BERUHÁZÁS NYÍREGYHÁZÁN

Több mint negyven fõnek biztosít mun-
kát az az új bútoráruház, mely kedden nyi-
totta meg kapuit. A Mömax az ország kü-
lönbözõ pontjain rendelkezik boltokkal,
a nyíregyházi a 9. áruházuk. Abban bíz-
nak, hogy határon túlról is érkeznek majd
vásárlók hozzájuk.

A Baumax 1991 óta volt jelen Magyar-
országon, 2014 év végén 798 fõt foglal-
koztatott 12 áruházában és további 6 má-
sik telephelyén, amelyek végül 2015. áp-
rilisig sorban bezártak, így Nyíregyházán
is. Az ingatlanokat a magyarországi
Möbelix és Mömax áruházak üzemeltetõ-
je, az ausztriai Lutz cég leányvállalata vá-
sárolta meg.

NEGYVEN MUNKAHELY

Nyíregyházán az elmúlt hetekben folya-
matos felújítási és átalakítási munkálatok
zajlottak, és kedden átadták az ország 9.
Mömax áruházát, mely több mint negy-

ven fõnek ad munkát a szabolcsi megye-
székhelyen. Közülük sokan korábban
ugyanitt dolgoztak még a Baumax mun-
katársaként. A cég a szakképzésre is figyel.

NYUGATI MODELL

– Szeretnénk meghonosítani azt a nyu-
gaton már bevált modellt, hogy folyama-
tosan részt veszünk a szakképzésben, és
oktatjuk a saját kollégáinkat, akikbõl ké-
sõbb vezetõk lehetnek – mondta Obuczki
Péter Pál, az MMXH Kft. értékesítési ve-
zetõje.

Az áruház egy teljesen új homlokzati
képet, külsõ, belsõ világítás- és hangosí-
tástechnikát, megújult gépészeti technikát,
új logisztikai központot, valamint áruházi
eladótér-kialakítást kapott. A következõ
hetekben újabb munkahelyteremtõ beru-
házás valósul meg Nyíregyházán, rövide-
sen egy népszerû gyorséttermi lánc, a KFC
nyit üzletet a városban.

(Szerzõ: Dankó László)

A SÓSTÓI ÚTON JÁRVA... (3.)
A Bencs Villa elõtt sétálva láthatjuk azt

a táblát, amely a felújítást jelzi, rajta a kö-
vetkezõ felirattal:  a TOP-6.1.4-15-NY1-
2016-00001 azonosítószámú  „A Bencs
Villa turisztikai hasznosítása a kulturális
örökségünk megõrzése érdekében”.  De
mit jelent az, hogy a Bencs Villa, mint új
turisztikai termék?

A Sóstói úton található Bencs Villa –
elhelyezkedésébõl adódóan – különleges
szereppel bír, hiszen ez az út köti össze a
belvárost és Sóstógyógyfürdõ természeti
adottságait, valamint a településrészen ta-
lálható turisztikai attrakciókat. A vendég-
forgalom jelentõs része itt zajlik, autóval,
kerékpáron, tömegközlekedési eszközön.
A Sóstói úton elhelyezkedõ és a projekt
során megújuló villa könnyen bevonható
lesz a turisztikai vérkeringésbe. Olyan
kulturális turisztikai kínálat jön létre,
amely jól integrálható a meglévõ kínálat-
ba, hiszen a létrejövõ attrakció több olyan
funkciót is ellát majd, amely könnyû fizi-
kai elérhetõsége miatt a nagyközönség ál-
tal látogatható kulturális és látogatóköz-

pontként funkcionál, de megjelenik ren-
dezvények, fogadások, reprezentatív kö-
zösségi események, üzleti tárgyalások ki-
váló színhelyeként is. Különbözõ élmény-
elemek mentén alakulnak ki a szolgálta-
tások.

A LEHETÕSÉGEK HÁZA

A villa épületének belsõ térszerkezete
és a csatlakozó kert tagoltsága lehetõséget
ad állandó és ideiglenes kiállítások beren-
dezésére, a századforduló és századelõ
nagypolgári enteriõrjét megidézõ terek,
valamint a Sóstói út és a kert bejárható ki-
alakítására. A kialakított korhû enteriõrök
hátterében 21. századi infrastruktúra segí-
ti az élmények minél intenzívebb megélé-
sét. A projekt során a különbözõ temati-
kák mentén megvalósuló tartalmi megúju-
lás biztosíthatja, hogy a Bencs Villa – ez a
különleges épület – a jelenleginél hangsú-
lyosabb szerepet töltsön be a város kultu-
rális és turisztikai életében, segíthet abban,
hogy általa jobban megértsük múltunkat,
kellõen tiszteljük épített és természeti örök-
ségünket.

KÓRUSTALÁLKOZÓ
Harmadik alkalommal rendeztek kó-

rustalálkozót a nyíregyházi Szent Imre
Katolikus Gimnázium és Általános Isko-
lában közel 300 énekes részvételével.
A kórusok munkáját Szabó Soma, Liszt-
díjas karnagy, a nyíregyházi Cantemus
Vegyeskar vezetõje értékelte.

NÕK ELLENI ERÕSZAK
A nõk elleni erõszak megszüntetésének

világnapja alkalmából tartott megemléke-
zést a megyei rendõr-fõkapitányság. A
rendezvényen elhangzott, térségünkben
idén mintegy 600 olyan személy elleni
erõszakos bûncselekmény vált ismertté,
amelyet nõk sérelmére követtek el.

GRECSÓ-EST
A Vörös Postakocsi és a Móricz Zsig-

mond Színház közös produkciója, a Mû-
vész-asztal vendége volt Grecsó Kriszti-
án író-költõ-szerkesztõ, a Vígszínházban
most futó Pál utcai fiúk szövegkönyvé-
nek szerzõje, akinek életre kelt eddigi
életmûve jó néhány részlete is.

ELÕADÁSSAL EMLÉKEZTEK
A Nyíregyházi Egyetem Matematika

és Informatika Intézete, illetve a Bolyai
János Matematikai Társulat Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei tagozata szerve-
zésében a Nyíregyházi Egyetem 2005-
ben elhunyt matematikusára, oktatójá-
ra, dr. Varecza Árpádra emlékeztek.

PÉLDAKÉPEK A SZÕNYEGEN
„Példaképek a birkózószõnyegen”

címmel fórumot tartottak a Nyíregyházi
Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sán-
dor Tagintézményében, ahol Deák Bárdos
Mihály, többszörös világbajnoki ezüstér-
mes birkózó és Pocsai István, a Nyírsport
SE birkózócsapat elnöke volt a vendég.

JÉZUS-SZOBOR
Washington, London, Vatikán és számos

nagyváros után Nyíregyházára is megér-
kezett az együttérzés jelképévé vált Haj-
léktalan Jézus-szobor. A padon fekvõ, pok-
rócába burkolózott, elesett embert ábrázo-
ló köztéri alkotás a Magyarok Nagyasszo-
nya-társszékesegyház elõtt volt látható.

MENÕ REFORMÁCIÓ
Egy napra Nyíregyházára érkezett a

Reformáció Emlékbizottság mozgókiállí-
tása, amely egy – erre a célra, mozgó re-
formációs tematikájú tárlattá alakított –
buszban volt megtekinthetõ és új megkö-
zelítésbõl kívánta átadni az idén 500 éves
reformációhoz kapcsolódó tanításokat.

ÚJ GYALOGÁTKELÕHELY
Új gyalogátkelõhelyet alakítottak ki

a belvárosban, a Nyár utca és az Ep-
reskert utcai csomópontnál. A gépjár-
mûvezetõk fokozott figyelemmel köz-
lekedjenek, a gyalogosokat pedig arra
kérik, használják az új zebrát, hiszen
ez az õ biztonságukat szolgálja.

NOVEMBER
CSÜTÖRTÖK

NOVEMBER
PÉNTEK

A Kosbor utcán, egy korábbi áruház épületének átalakításából született a mostani
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Közel 50 millió forint önkormányzati forrásból építet-
ték újjá az Északi temetõ Pazonyi úti kerítésszakaszát. A
100 évnél is öregebb régi, „piros” kerítés több helyen meg-
rongálódott, átlyukadt, ezért volt szükség az újjáépítésre.

A kivitelezési munkálatok júniusban kezdõdtek és 120 nap
alatt fejezõdtek be a 275 méteres szakaszon, melynek meg-
építését a közvetlenül mellette futó forgalmas kerékpárút is
indokolta. Az új kerítés jól illeszkedik a környezethez és a
sírkert hangulatához, de egy ponton felidézi a múltat is.

RÉGI PILLÉREKKEL

– A régi kapubejáró pilléreit meghagytuk, emlékezve a
régi idõkre és az elõdeinkre. De nem csak a kerítés épült
újjá idén a temetõben – emlékeztetett a Nyíregyházi Tele-
víziónak adott nyilatkozatában dr. Kovács Ferenc. – Ezen
kívül másik nagy értékû beruházás is megvalósult közel
10 millió forint értékben: kicseréltük a vízvezeték-hálózat
utolsó, eredeti, így mára legkevésbé biztonságos szaka-
szait, a 80 esztendõvel ezelõtt lerakott, még ólombetétes
csöveket, mert a törések veszélye már napi szinten jelent-
kezett – emelte ki a polgármester.

TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK NÉGY ÉVE

Ezt az összesen 60 millió forintot saját pénzébõl finan-
szírozta az önkormányzat, hiszen erre pályázati lehetõség
nem volt. – Tulajdonképpen negyedik éve folytatjuk a te-
metõk felújítását, mert a városnak nagyon fontos, hogy a
sírkertjei tiszták, rendezettek, jó állapotúak legyenek –
mondta Nyíregyháza polgármestere. – Az önkormányzat
kiemelt figyelmet fordít a temetõn belüli közbiztonság fenn-
tartására is, ezért korábban 6 térfigyelõ kamerát helyeztünk
ki az Északi temetõbe, 1 millió 300 ezer forint ráfordítással.

Ezen kívül megvalósult ennek keretében 1500 négy-
zetméter útalap aszfaltozása, a Korányi Frigyes utcai ra-
vatalozó tetõszerkezetének felújítása, de komoly munkák
folytak a Hõsök temetõjében, Borbányán, és számos fej-
lesztést tervezünk a következõ évben is.

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ KERÍTÉS – FOLYTATÓDIK A TEMETÕREKONSTRUKCIÓ

FIGYELNEK A KÜLVÁROSOKRA IS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. sa-
ját forrásból ez év tavaszán modernizálta a „Bemosó szer-
tartáshely” elektromos rendszerét. Megújult a Korányi ut-
cai porta és a virágbolt teljes belsõ tere, a dolgozók és a
vásárlók komfortérzetét is nagymértékben növelve. De a
zöldövezeti kegyeleti helyekre is figyel a cég. – Ebben az
évben megvalósult az orosi ravatalozó külsõ és belsõ te-
rének a teljes renoválása, s megszépült a harangláb.
Ugyanígy a sóstói temetõ ravatalozójának felújítottuk az
üvegszerkezetét, s rendbe tettük a haranglábat, a székely-
kaput, a nagyszállási köztemetõben területrendezés és a

kerítés 150 méteres szakaszának cseréje valósult meg –
mondta el kérdésünkre Róka Zsolt ügyvezetõ.

NAGYSZÁLLÁS ÉS BORBÁNYA KÖVETKEZIK

– Még két olyan ravatalozó van, a nagyszállási és a
borbányai, amelyeket mindenképpen rendbe kell tenni a
következõ évben. Emellett a központi ravatalozóban foly-
tatni kell az urnafali részek felújítását, karbantartását, va-
lamint bizonyos mûszaki berendezések karbantartását,
melyekkel a folyamatos és magas szintû szolgáltatásunkat
biztosítani tudjuk – mondta el Róka Zsolt.

(Szerzõ: Kanócz Rita és Tarczy Gyula)

NEMZETKÖZI ÉLMEZÕNYBEN A NYÍREGYHÁZI JÁTSZÓTÉR
ELÕSZÖR MUTATKOZOTT BE, ÉS MÁR KÉT DÍJAT IS BEZSEBELT

Mint már lapunk elõzõ számában is beszámoltunk róla,
széles érdeklõdés övezi a Szabadság téri integrált játszó-
teret. Németországban a mi mintánkra elkezdõdött egy
hasonló park kialakítása, hétfõn pedig a XIX. Magyar In-
gatlanfejlesztési Nívódíj pályázat elismeréseit is megkap-
ta, mi több, ezzel jogot nyert arra, hogy nemzetközi szin-
ten is bemutatkozhasson, amelynek eredményhirdetése
jövõ májusban, az Egyesült Arab Emírségekben lesz.

A Nemzetközi Ingatlan Szövetség (FIABCI) Magyar Ta-
gozata a Magyar Ingatlan Szövetséggel közösen idén ti-
zenkilencedik alkalommal rendezte meg a Magyar Ingat-
lanfejlesztési Nívódíj pályázatot, amely – amellett, hogy a
kiemelt alkotásokat megjutalmazza – azt a célt is szolgál-
ja, hogy általa a magyar ingatlanfejlesztõk részt vegyenek
a FIABCI Prix d’Excellence nevû nemzetközi nívódíj pá-
lyázatán. A hazai versenyben – a nemzetközi verseny fel-
tételeinek megfelelõen – minden olyan épület, épületegyüt-
tes részt vehetett, amelynek az átadása vagy használatba-
vételi engedélye 2016. december 31-e elõtt volt. Az idei
pályázatra 14 nevezés érkezett Budapestrõl és 10 vidéki

A pályázatok elbírálása során a szakmai zsûri figye-
lembe vette a fejlesztési koncepciót, az építészeti érté-
keket, a projekt megvalósításának mûszaki megoldását,
a kivitelezés minõségét, a fejlesztés gazdaságosságát és

eredményességét, társadalmi hasznosságát, valamint azt,
hogy az adott létesítmény hogyan járul hozzá a szû-
kebb és tágabb környezetében lakók életkörülményei-
nek javításához.

A DOBOGÓ LEGFELSÕ FOKÁN

A nyíregyházi integrált játszótér a hétfõn, Budapesten
rendezett díjátadón megkapta a közterület megújítás ka-
tegória I. díját, illetve a Lakásvásár Médiacsoport különdí-
ját is. A díjat Pták István, a Rotary Club Nyíregyháza ko-
rábbi elnöke és dr. Ulrich Attila alpolgármester vette át.

– Nagyon sokan gratuláltak nekünk a díjat követõen,
hiszen az integrált játszótér európai mércével mérve elsõ-
rangú fejlesztés és a társadalmi összefogásnak is remek
példája. A jövõben három további megvalósulását terve-
zik még az országban nyíregyházi mintára, de eljutott a
hírünk Németországig is. Mindemellett nem szabad el-
menni amellett sem, hogy mekkora összefogás övezte a
kialakítását. Az önkormányzat mellett rengeteg cég, vala-
mint magánszemély támogatta a nyíregyházi Rotary Club
által kezdeményezett projektet – mondta el szerkesztõsé-
günk megkeresésére dr. Ulrich Attila alpolgármester.

DUBAIBAN IS BEMUTATKOZIK

– Amellett, hogy az integrált játszóteret a magyar pá-
lyázat zsûrije is hosszasan méltatta, lehetõséget kaptunk
arra, hogy nemzetközi szinten is bemutatkozhassunk –
errõl már Pták István beszélt. – Négy magyar projekt ke-
rült be a FIABCI World Prix d’Excellence elnevezésû nem-
zetközi pályázatra, köztük a nyíregyházi integrált játszó-
tér. Ennek az eredményhirdetése 2018 májusában várha-
tó Dubaiban. Bízunk benne, hogy újabb elismeréseket
vehet majd át a Szabadság téri játszótér.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

településrõl, amelyek között ott volt a Szabadság téri in-
tegrált játszótér is.

TÁRSADALMILAG IS HASZNOS

Az új kerítést ünnepélyes keretek között, szalagátvágást követõen adta át Róka Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõje (balról), dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere,

Halkóné dr. Rudolf Éva, a körzet önkormányzati képviselõje, Som János, a kivitelezést végzõ cég képviselõje
és László Zoltán tervezõ

Dr. Ulrich Attila alpolgármester (balról) és Pták István
(jobbról) a díjátadót követõen
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TÍZ TOJÁSBÓL PISKÓTÁT?

Fotónk márciusban készült a Búza téri piaccsarnokban. Akkor még 30 forint körül alakult a tojás ára
Az ünnepi idõszakban jóval több tojás fogy a háztartá-

sokban. Idén azonban lehet, hogy sok háziasszony meg-
gondolja majd, süssön-e tíz tojásból piskótát, ugyanis már
most egekben a tojás ára, az emelkedésnek pedig még
koránt sincs vége.

Idén tavasszal még az átlagárnak számító harminc forin-
tért lehetett tojást kapni a Búza téri piaccsarnokban, azóta
azonban szinte duplájára emelkedtek az árak. A Baromfi
Termék Tanács közleménye szerint az áremelkedés oka az
év eleji madárinfluenza-járvány, illetve az, hogy a közel-
múltban rovarirtó szeres tojásszennyezés volt, és Európa-
szerte több tízezer tyúkot le kellett vágni. Persze mindeh-
hez az is hozzájárul, hogy a szárnyasok az év végére „ki-
tojják” magukat, és ilyenkor 2-3 hetes leállás tapasztalható.

TOVÁBB DRÁGULHAT

Az egyik nyíregyházi tojótyúktelep vezetõje elmondta,
míg tavaly ilyenkor 30 forint körül alakult a tojás ára, most
55–60 forintért lehet kapni darabját.

– Nagyon keresett most a tojás. Bár egekben az ára, de
az emberek elfogadták, hogy folyton változik. Minden
héten öt forinttal. Idén is lesz még drágulás. December-
ben egyébként is szokásos, hogy magasabb áron értékesí-
tik a tojásokat. Karácsony elõtt lesz a legdrágább, várha-
tóan hatvan forint felett alakul majd az ára. A korábbi ta-
pasztalatok szerint csak januárban várható, hogy csökken
a tojás ára. Talán visszaesik 40 forintra.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TÁMOGATJÁK
A KÉPZÉSEKET

Hamarosan megjelenik a „Munkahelyi képzések
támogatása mikro-, kis- és középvállalatok, illetve a
nagyvállalatok munkavállalói számára” címû végle-
ges pályázati felhívás – tudtuk meg a Clear-Capital
Kft. szakértõjétõl.

Bíró Zsolt Csaba hozzátette: a pályázat keretében
akár 100 százalékos finanszírozás mellett nyílik lehe-
tõség a munkavállalók munkahelyi készségeinek és
kompetenciáinak fejlesztésére, a vállalkozások ver-
senyképességének növelése érdekében. Cél, hogy a
mikro-, kis- és középvállalatokra vonatkozó képzés-
elérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztö-
nözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának fo-
lyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalko-
zások saját forrásaikat kiegészítve minél több munka-
vállalójuk képzésbe történõ bekapcsolódását tudják
biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásuk-
ba történõ befektetésnek. Támogatható képzések: OKJ-
s szakképesítést nyújtó képzések, egyéb szakmai kép-
zések, hatósági képzések, egyéb nyelvi, illetve kom-
binált nyelvi képzés. KKV-k esetében az elnyerhetõ
maximális támogatási összeg maximum 50 millió fo-
rint, míg nagyvállalatok esetében maximum 100 mil-
lió forint. A részletes pályázati feltételekért érdemes
tájékoztatást kérni.
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Múlt héten jelentették be, hogy a kor-
mány megtéríti a KRESZ-tanfolyam és a
KRESZ-vizsga díját 2018. július elsejétõl a
20 évesnél fiatalabbaknak. A változás
évente 50 ezer fiatalt érinthet majd.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
Család- és Ifjúságügyért Felelõs Államtitkár-
ságától megtudtuk, az ingyenessé válás azt
jelenti, hogy „B” kategóriás közúti jármû-
vezetõi engedély megszerzéséhez – 25 ezer
forintos értékhatárig – teljes mértékben
visszatéríti a kormány a KRESZ-tanfolyam
és -vizsga árát, így sokkal többen juthat-
nak majd olcsóbb jogosítványhoz. A vizs-
ga díja egyébként jelenleg 4600 forint. En-
nél valamelyest drágább, körülbelül 15–25
ezer forintos tétel a tanfolyamon való rész-
vétel, ez azonban függ attól, hogy melyik
autósiskolát választjuk.

CSAK HÚSZ ÉV ALATT

A tájékoztatás során kiderült, a visszaté-
rítés azoknak jár majd, akik a sikeres vizs-

OLCSÓBB LESZ JOGOSÍTVÁNYT SZEREZNI

ga letételének napján még nem töltötték be
a 20. életévüket.

EGYRE TÖBBEN VIZSGÁZNAK
Kérdésre válaszolva az EMMI Csa-

lád- és Ifjúságügyért Felelõs Államtit-
kársága elmondta, 2016-ban közel 50
ezer fõ, 20. életévét még be nem töl-
tött tanuló kísérelt meg közlekedési
alapismeretek vizsgát tenni, és folya-
matosan növekvõ tendencia figyelhe-
tõ meg.

AKÁR ELEKTRONIKUSAN IS

Az utólagos visszatérítést várhatóan az
Új Nemzedék Központ a Magyar Állam-
kincstárral együttmûködésben fogja vé-
gezni. A kérelem benyújtására elektroni-
kus úton is lesz lehetõség. Mint megtud-
tuk, 2018-ban és 2019-ben 1,7-1,7 milli-
árd forintot különít el a kormány a támo-
gatásra.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Megtéríti a kormány a KRESZ-vizsga és
-tanfolyam díja mellett a nyelvvizsgát is,
ami 2018. január elsejétõl ingyenes lesz,
és nem csak az elsõ, ugyanis a 35. élet-
évüket még be nem töltött fiatalok egy si-
keres nyelvvizsgáját az állam állja. Viszont
ezt az egyet abban az esetben is, ha már
van korábbi (2018. január 1-je elõtti)
nyelvvizsgájuk – mondta el a Nyíregyházi
Napló kérdésére az EMMI Család- és Ifjú-
ságügyért Felelõs Államtitkársága. A támo-
gatható nyelvvizsgák az általános közép-
és felsõfokú komplex vagy részvizsgák lesz-
nek.

A nyelvvizsga visszafizetése a 2018. ja-
nuártól tett vizsgákra vonatkozik, így azok
jogosultak visszaigényelni az összeget, akik-
nek a vizsgadátuma is megfelel a kiírt idõ-
szaknak. Ez több mint 70 ezer embert érint
majd évente, és jövõ évben 2,77 milliárd
forintot különít el a kormány a támogatásra.

JANUÁRTÓL INGYENES A NYELVVIZSGA
– A nyelvvizsga díjának visszatérítésére

egy egyszerû hatósági eljárás részeként ke-
rül sor. A megtérítéshez kapcsolódó ható-
sági eljárás lefolytatását várhatóan az Új
Nemzedék Központ a Magyar Államkincs-
tárral együttmûködésben fogja végezni.
Fontos tudnivaló, hogy a 35. életév betöl-
tése a vizsga letételének dátumához kötõ-
dik. Mindezek érdekében, 2018. január 1-
jétõl a 35. életévüket még be nem töltött
fiatalok elsõ olyan sikeres nyelvvizsgáját,
amit 2018. január 1. napját követõen tett
le, az állam állja abban az esetben is, ha
már korábbról (2018 elõtti idõszakból) ren-
delkezik a fiatal egy vagy több, másik nyelv-
bõl szerzett sikeres nyelvvizsgával, vagy
ugyanabból a nyelvbõl szerzett alacso-
nyabb szintû nyelvvizsgával. Hangsúlyo-
zandó tehát, hogy senkit nem ér hátrány
amiatt, hogy 2018. január 1. elõtt már ren-
delkezik nyelvvizsgával – tudtuk meg.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Egy nõ két dologért mindenre képes: hogy legyen gye-
reke vagy éppen hogy ne – tartja a mondás. A nyíregyhá-
zi anyukák, akik mostanra már egy 2000 tagot számláló
közösségbe szervezõdtek, az elõbbit képviselik. Ráadá-
sul nemcsak a sajátjukat védik, hanem másokét is: ha a
szükség úgy hozza, néhány óra alatt egy teljes babaszo-
bát berendeznek, kórházi falat festenek, ruhát gyûjtenek,
vagy éppen krampusznak és Mikulásnak öltöznek be, csak-
hogy mosolyt csaljanak a beteg gyerekek arcára...

Az a nõ, akinek már van gyereke, anyatigrisként képes
viselkedni és álljon elõtte bármennyire is lehetetlen fel-
adat, megoldja. Ilyenkor  nem lát maga elõtt mást, csak: A
GYEREKET. Ezt az erõt használják ki a nyíregyházi anyu-
kák, akik két évvel ezelõtt az egyik népszerû közösségi
portálnak köszönhetõen közösségbe szervezõdtek és se-
gítenek, ahol tudnak. „Nyíregyházi Anyukák Segítõ Cso-
portja” néven tevékenykednek, sokszor órákon át, önként,
a gyerekekért! Fazekas Bettyvel, a közösség vezetõjével
beszélgettem.

PLÜSSÖKTÕL A TÉVÉKIG

– Az egyik anyukánk évek-
kel ezelõtt bent feküdt a kórház-
ban a gyerekével és azt tapasz-
talta, hogy a csemetéje nem tud-
ta elfoglalni magát. Felhívott, el-
mesélte, én meg ültem otthon
és azon gondolkodtam, hogy
úgyis a segítõ szakmában dol-
gozok, mi lenne, ha belevágnék
és elkezdeném ilyen módon a
magáncélú önkénteskedést. Eb-
bõl született meg a Nyíregyhá-
zi Anyukák Segítõ Csoportja,
mostanra pedig már kétezren
vagyunk. Az elsõ felbuzdulásunkon két darab lapos tévét
tudtunk adományozni a Jósa András Oktatókórház gyerek-

„HEGYEKET” MOZGATNAK MEG A NYÍREGYHÁZI ANYUKÁK
EZREK SEGÍTENEK SZEBBÉ TENNI A GYEREKEK NAPJAIT

osztályának, de gyûjtöttünk rengeteg plüsst, játékokat és ru-
hákat is. Amikor belevágtunk, azt a célt tûztük ki magunk
elé, hogy csak a megyénkben élõ hátrányos helyzetû gye-
rekeken és családokon fogunk segíteni, de ettõl az évtõl
kibõvültünk és a nyíregyházi anyukák támogatást nyújta-
nak most már Hajdú-Bihar megyében is.

BEINDULT AZ ANYAI ÖSZTÖN

– Van, hogy reggel nyolckor megcsörren a telefonom
és a vonal túloldalán azt mondja valaki, hogy „baj van”
és a segítségünket kéri. Ilyenkor gyorsan meg kell tervez-
ni mindent, leinformálom a kérõt és ezt követõen kiírom a
Facebook-csoportunkba, és megkérdezem a többi anyu-
kától, hogy ki tud segíteni. Mindig kiszabunk egy határ-
idõt, sokszor csak egy fél napunk van arra, hogy megold-
juk a problémát. Amikor ezt egy anya elolvassa, rögtön
beindul az ösztöne. Volt, hogy kiírtam délelõtt, délutánra
már itt volt minden. Elõttem van az egyik anyuka arca, aki
a házunk elõtt állt, bal karjában a sírós gyerekével, a job-
ban pedig a csomaggal, amivel egy másik családon akart
segíteni. Ezek a nagy pillanatok.

TRAGÉDIA MIATT FORDULAT

– Ahogy elkezdtem dolgozni, az elsõ 2-3 évben
szinte belehaltam az esetekbe. Nehezen tudtam fel-
dolgozni az emberi sorsokat. Aztán bekövetkezett egy
fordulópont az életemben. Volt egy kisfiú, aki egyidõs
volt a kisfiammal. Én voltam a segítõje, hordtam isko-
lába, benne voltam a család életében. Sajnos meg-
halt. Akkor majdnem belehaltam, nem tudtam elfo-
gadni. Az idõk folyamán aztán meg kellett tanulnom
– tanítómestereimtõl, Kiss Attilától és Kiss Csáki
Beatrixtól –, hogy a magánéletet külön kell választani
a segítõ dolgoktól.

December 8-án ott lesznek az anyukák a kórház gye-
rekosztályán, ahol édességekkel látogatják meg a kis be-
tegeket, de elmennek mosolyt csalni a besenyõdi általá-
nos iskolába, a kislétai fogyatékkal élõk bentlakásos ott-
honába, a Gölleszbe pedig többek között karácsonyi aján-
dékcsomaggal készülnek. Betty azt vallja, arra született,
hogy anya legyen és a gyerekek érdekeit képviselje. Ebbe
pedig, ahogy õ mondja: belecsúszott rendesen, a többi
2000 anyukával együtt...                    (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fazekas Betty

Az anyukák segítõ csoportjának közremûködésével a
fogyatékkal élõ gyerekek a közelmúltban nálunk állomá-
sozó Richter Flórián Cirkusz elõadására is ellátogathattak

BABASZOBÁT IS RENDEZTEK MÁR BE

– Vittünk már többek között tévéket és édességeket
a kórházba; adományt árván maradt kisfiúnak; ruhá-
kat fogyatékkal élõk bentlakásos intézményébe; támo-
gatunk romániai árvaházat; a besenyõdi általános is-
kolában fejlesztõszobát alakítottunk ki; a Gölleszben
Mikulás-ünnepséget tartottunk; a bárczis gyerekeknek
szörppel és különféle finomságokkal segítettünk; de
indítottunk már el gyerekeket iskolába; és ebben az
évben két kisbaba került úgy haza a kórházból, hogy
mi rendeztük be a szobájukat. Mindig krízishelyzete-
ket oldunk meg. Senki helyett nem tudjuk élni az éle-
tét, de az alaptámogatást, ha csak a tartalékainkból is,
de megadjuk.
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A nyíregyházi önkormányzat idén is méltóképpen ké-
szül a kereszténység legnagyobb ünnepére az adventi
hetekben. A belvárosi forgatag múlt héten szombattól
várja a városlakókat. Vasárnaponként meggyújtják az
adventi gyertyákat, lesz ételosztás a rászorulóknak, de
számos kulturális programot is kínálnak az ünnepre ké-
szülõknek – tájékoztatta lapunkat dr. Ulrich Attila alpol-
gármester.

Az ünnepvárás jegyében november 25-én, szombaton
nyitotta meg kapuit az adventi forgatag a Kossuth téren.
39 helyszínen várja gazdag karácsonyi jellegû ajándék és
ételkínálat a látogatókat. A fényeket december 3-án (ad-
vent elsõ vasárnapja) kapcsolják fel. Az adventi koszorún
az elsõ gyertyát szintén vasárnap gyújtják meg, az utolsót
pedig december 24-én, délelõtt 10.00 órakor. A gyertya-
gyújtások után sztárvendégek lépnek fel a színpadon, itt
lesz Takács Nikolas, Delhusa Gjon és Opitz Barbi is.

VARÁZSLATOS KARÁCSONY

Ismét megnyitja kapuit a városháza! Az ingyenesen lá-
togatható Varázslatos karácsony címû kiállításon a „por-
celánbabáké” lesz a fõszerep. A díszteremben felállított
kiállítási vitrinekben babákon kívül különleges, régi ké-
peslapok is megtalálhatók lesznek. Senki nem távozik majd
üres kézzel, mert a szeretet jegyében minden látogatót
megajándékoznak szaloncukorral. A kiállítás december
4–12. között hétköznap 9-tõl 19 óráig, hétvégén 10-tõl 19
óráig ingyenesen tekinthetõ meg. Csoportos bejelentke-
zés: 06-30/977-6975.

ADVENT NYÍREGYHÁZÁN

 „MEGSZÜLETETT”

A Jósa András Múzeumban december 1-jén 15.00 órá-
tól nyitja meg kapuit a „MEGSZÜLETETT” címû kiállítás
– Rzeszów város regionális múzeumának adventi idõsza-
ki kiállítása. A nyitórendezvényre látogatók meghallgat-
hatják a Nyíregyházi Lengyel-Magyar Dalárda ezüstkate-
góriás vegyes kamarakórusának mûsorát.

AJÁNDÉK LAPCSÁNKA

Nyíregyháza MJV vezetése a korábbi évek hagyomá-
nyaihoz híven az adventi idõszakban idén is frissen sült
lapcsánkával várja csütörtökönként 15.30-tól az adventi
forgatagban sétálókat. Az ajándék lapcsánkát ismét
Szoboszlai Gyula mesterszakács, a Nyírségi Ízkirályok
Egyesületének elnöke készíti.

JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓK

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2017-ben is jóté-
konysági kezdeményezéssel várja a forgatag járókelõit.
Karácsonyi hangulatú és Nyíregyháza emblémával ellá-
tott bögrét lehet „vásárolni” kétfajta méretben, melyek-
nek minimum ára 250 és 500 forint. A bögréket naponta
(csütörtök kivételével) 11.00–18.00 óra között az Irgal-
mas Samaritánus Központ árusítja, akik a bevételt jóté-
konysági célra fordítják. 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 Múzeumban
(Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) keddtõl vasárnapig, na-
ponta 8.00–16.00 óráig. Az ajándékokat karácsonyi belé-
põvel köszöni meg a múzeum, amelyek 2018. január 31-
éig használhatók fel.

VÁROSI KARÁCSONYI KONCERT

A hagyományos Városi Karácsonyi Koncertet decem-
ber 15-én (péntek) rendezik meg a Római Katolikus Társ-
székesegyházban 19 órai kezdettel. Közremûködik a
Cantemus Vegyeskar, a Cantemus Gyermekkar és a Sza-
bolcsi Szimfonikus Zenekar.

SZILVESZTER

Az adventi programsorozat december 31-én, a Városi
szilveszterrel zárul. Színpadon lesznek: Krisz Rudi, Miss
Bee/Bestiák, valamint az UFO. A 2018-as évet a hagyo-
mányoknak megfelelõen tûzijátékkal köszöntik.

„MIKULÁS, MIKULÁS, KEDVES MIKULÁS …”

December 3-ától a Kossuth téren felállított Mikulás-házban várja a gyermekeket a
Mikulás, aki néhány napra beköltözik a városházára is, ahol hagyományosan a díszte-
rem elõtti galérián várja majd a kicsiket. A gyermekek az alábbi helyszíneken és idõ-
pontokban találkozhatnak a Mikulással:

December 3. 17.00–19.00 Mikulás-ház
December 4. 9.00–12.00 és 13.00–19.00 városháza
December 5. 9.00–12.00 és 13.00–19.00 városháza
December 6. 9.00–12.00 városháza

15.00–19.00 Mikulás-ház
December 7. 9.00–12.00 városháza
December 8. 9.00–12.00 városháza

15.00–19.00 Mikulás-ház
December 9-10. 10.00–19.00 Mikulás-ház
December 11. 9.00–12.00 városháza

13.00–19.00 Mikulás-ház
December 12. 9.00–12.00 városháza

13.00–19.00 Mikulás-ház
December 13–23-áig mindennap a téren 9.00–12.00 és 15.00–19.00 között,
december 24-én 9.00–12.00 között

MIT REJT A PUTTONYUNK?

A Jósa András Múzeum és az Aranykapu Népmûvészeti Egyesület kézmûves foglal-
kozásokkal várja a gyerekeket a karácsonyi forgatagban a Múzeumok karácsonya
foglalkoztatóházban november 27-étõl december 23-áig mindennap 9.00–12.00 és
16.00–19.00 óra között. A csoportok elõzetes bejelentkezését az alábbi telefonszámon
várják: 06-30/977-6975. A kreatív kuckóban mindennap más ajándékot készíthetnek a
betérõ gyerekek, arcfestésre pedig az alábbi idõpontokban jelentkezhetnek: december
3. (vasárnap) 16.00–19.00, december 8. (péntek) 14.00–17.00, december 10. (vasár-
nap) 16.00–19.00, december 15. (péntek) 14.00–17.00, december 16. (szombat) 14.00–
17.00, december 17. (vasárnap) 16.00–19.00.

(Fotó: Kohut Árpád)
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 1 fõ projektmenedzser.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ).
                                  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehe-
tõségek feltárásában és elõkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források
igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészíté-
sét. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszá-
molásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú támogatások pályázatait, speci-
ális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez, szükség esetén külsõ szer-
vet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszer-
vezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátá-
sában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.

Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.

Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl

szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2018. február 1-jével be-
tölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-
nedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

tala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõ-
forrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
december 5. napján (kedd) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu hon-
lapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

(x)



OKTATÁS

2017. DECEMBER 1.10

A 100. születésnapját ünneplõ Zrínyi Ilona Gimnázi-
um ünnepi eseménysorozatának vendége volt Nagy Zol-
tán filmrendezõ. Az egykori zrínyis diák a Zrínyis Életpá-
lyák sorozatban drámapedagógiai foglalkozást tartott, de
beszélt készülõ elsõ nagyjátékfilmje terveirõl is.

Nagy Zoltán legutóbb két hete járt az egykori alma ma-
terben, 10 éves érettségi találkozón. Most egy drámape-
dagógiai foglalkozásra volt hivatalos a kis tornaterembe.
Volt egyszer egy... – így kezdõdött a délelõtt, majd másfél
óra múlva egy jelenetekbõl álló elõadás-féle született Zol-
tán instrukciói nyomán. A téma természetesen az iskolá-
ból indult, egy központi tanár alak kísérlete nyomán.

FILMET FORGAT A ZAKLATÁSRÓL

Nagy Zoltán
egyike annak az
öt fiatalnak, aki
nagyjátékfilmes
tervéhez kapott
gyártási támoga-
tást   a Nemzeti
Filmalap Inkubá-
tor programjától.
Az Impromptu
munkacímen futó
mozi forgatóköny-
ve egy diákkori él-
ménye nyomán
született, témája a
zaklatás, mely má-
ra viharként vonul végig mind a hazai, mind a világsajtó-
ban. A forgatás jövõ év nyarán indul, s várhatóan a téli
fesztiválszezonra  már dobozban lesz a film. Szereplõi
eddig ismeretlen, fiatal színészek. – Kényes téma, amivel
mindig is foglalkozni kell – véli Zoltán. Vitatott, hogyan
lehet a kérdéshez hozzányúlni, mi, ami megmutatható, és
mi az, ami nem.

FILMRENDEZÕ LETT AZ EGYKORI ZRÍNYIS DIÁK
EGYEDÜLI MAGYARKÉNT MUTATKOZOTT BE A PEKINGI FILMFESZTIVÁLON

A Zágráb Filmfesztivál ideje alatt zajló My First
Script nevû forgatókönyv-fejlesztõ mûhelyben idén is
volt magyar résztvevõ: az  Impromptu  címû, tavalyi
Inkubátor-nyertes projekt is bejutott a hat kiválasztott
közé. A Srdjan Koljevic és Pjer Zalica filmrendezõk
által vezetett workshopon Horváth János Antal forga-
tókönyvíró vett részt, aki Nagy Zoltán rendezõ társ-
írója az  Impromptuban. A két magyar alkotó a feszti-
vál végén díjjal távozhatott, ugyanis elnyerték a leg-
jobb filmtervnek járó díjat, amely egy 7 napos, fej-
lesztõ workshopon való részvétel Londonban, a Bri-
tish Council támogatásával.

NYÍREGYHÁZI TV-S KISFILM

A nyíregyházi fiatalember zenész családban nevelkedett.
Fontos életében a muzsikával való találkozás, de elsõ meg-
határozó élménye a mozi volt, a Jurassic Park, melyet 5 éves
korában látott édesanyjával. Ekkor már biztos volt abban,
hogy filmrendezõ szeretne lenni. Azóta nem kérdés, hogy
milyen mûvészi kifejezésformát válasszon. A filmben elme-

sélhet egy olyan történetet, ami  rendkívül izgatja, és remél-
hetõleg másokat is érdekel. A kolozsvári Sapientia Egyete-
men szerezte alapdiplomáját, majd a budapesti Színház- és
Filmmûvészeti Egyetemen lett mester. Most Gothár Péter
mellett tanársegéd, és járja a DLA képzés iskoláját. Zoltán
elsõ kisfilmje a Vízenjárás itt, a Nyíregyházi Televízióban
készült, operatõrünk közremûködésével.

AMBÍCIÓ ÉS MUNKA

– Tehetség? Számomra a tehetség a befektetett munka
mértékében nyilvánul meg, nem egy ilyen veleszületett
képességben – mondja az ifjú rendezõ. Sûrûn érkeznek
hírek újabb és újabb sikereirõl. Például az Átváltozás címû
filmje pekingi fesztiválszereplésérõl, ahol egyedüli magyar-
ként mutatkozott be, még pontosabban 3 kontinens 18
fesztiválján szerepelt, és két díjat szerzett. Diplomafilmje
– az Enyhén sós – az idei Magyar Filmhét jelöltjei között
volt. Tervezi a következõ mozikat is, melyek másak lesz-
nek, mint a mostani.               (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Nagy Zoltán

Elstartolt a felvételi kampány a Nyíregyházi Egyete-
men. Az intézmény egy struktúraváltáson ment át az idei
évben, új szakok indításával alkalmazkodik a régió elvá-
rásaihoz. December 6-án nagyszabású felvételi tájékoz-
tatót és nyílt napot tartanak, hiszen hamarosan kezdõdik
a felvételi idõszak.

2018-ban 4 felsõoktatási szakképzési szakra, 19 alap-
képzési, 16 mesterképzési szakra és 30 szakirányú tovább-
képzésre lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetemen.

– Egy teljesen más stratégiával indultunk el, mint ami itt
eddig megszokott volt. Egyrészt a felvételi vonatkozásá-
ban, másrészt pedig kiemelném a minõségi oktatást. Ezen
a területen nagyon fontos lépés volt az, hogy átvizsgáltuk
a képzési kínálatunkat, szakszerkezetünket, a minta tan-
tervünket átdolgoztuk a piaci igényeknek megfelelõen és
feltérképeztük azt, hogy milyen új képzésekre van szük-
ség a környéken, a városban, a térségben és ezeket el-
kezdtük akkreditáltatni – mondta el Vassné dr. Figula Eri-
ka, a Nyíregyházi Egyetem rektora.

ÚJ SZAKOK IS LESZNEK
A Nyíregyházi Egyetem új képzési szakszerkezet-

tel jelentkezik az idei felvételi tájékoztatóban. Az ed-
digi szakok megmaradtak, de jelenleg akkreditáció
alatt van valamennyi képzési szinten egy-egy új szak,
emiatt érdemes megvárni február elsõ hetét a felvéte-
lik beadásával.

– Amikor megjelenik a felvételi tájékoztató, december
22-én, és elkezdik a felvételi információkat a jelentkezõk
a honlapon böngészni, akkor ne adják be még elsõ felin-

INDUL A FELVÉTELI KAMPÁNY
DECEMBER 6-ÁN NYÍLT NAPRA VÁR A NYÍREGYHÁZI EGYETEM

dulásból januárban a jelentkezéseiket, ugyanis január 31-
én megjelenik az a pótkötet, ahol a jelenleg akkreditáció
alatt álló képzéseinket is megtalálják. Tehát várják meg a
január 31-ét és csak február elsõ napjaiban zárják le a
felvételi jelentkezésüket – tanácsolta Ferencziné dr. Ács
Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese.

A duális képzések száma is tovább bõvült a Nyíregyhá-
zi Egyetemen, 2 új duális képzési szakkarra lehet jelent-
kezni a felvételi idõszakában. 2018 szeptemberétõl közel
50 partnerszervezettel kötöttek együttmûködési megálla-
podást. Így 80 férõhelyet tudnak felajánlani a duális kép-
zés iránt érdeklõdõ hallgatóknak.

JÖVEDELEM MÁR A DIÁKÉVEK ALATT IS

– A duális képzés kölcsönösen elõnyös helyzet mind a
partnerszervezet, mind pedig a tanuló számára. A hallga-

tó a duális képzési formában 12 hónapra kap javadalma-
zást, ez a mindenkori minimálbérnek körülbelül a 60 szá-
zaléka. Ez olyan 80 ezer forint körül van most. A jövede-
lem mellett a hallgatóknak az is nagyon nagy elõny, hogy
munkatapasztalatra tesznek szert. Az elméleti szakmai tu-
dáson túl, puha kompetenciákat is megkapnak, például
prezentációs készség, tárgyalástechnika vagy csapatjáték
– tette hozzá Vargáné dr. Bosnyák Ildikó, a Nyíregyházi
Egyetem rektori titkára.                    (Szerzõ: Kanócz Rita)

LEGÓZVA IS LEHET MATEKOT TANULNI
LEGO játékok és oktatócsomagok segítik a jövõ mér-

nökei és programozó matematikusai képzését. Ezt mu-
tatták be hétfõn a Nyíregyházi Egyetemen. Egy ma-
gyar vállalkozás a dán multicéggel közösen többek
között matematikai csomagokkal és programozható
robotokkal igyekszik felkelteni a diákok érdeklõdését
a tudományok iránt. Mint kiderült, Magyarországon
már több mint 100 iskolában használják nagy sikerrel
ezeket az eszközöket.

Újdonságokat ígér az egyetem vezetése

Nagy Zoltán munka közben
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
December 2., szombat 19.00 Illatszertár, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad

19.30 Leenane szépe, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara

December 4., hétfõ 10.00 Mirr-Murr kalandjai, Csiribiri bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Illatszertár, Simor bérlet, Nagyszínpad

December 5., kedd 9.30 Mirr-Murr kalandjai, Süsü bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Mirr-Murr kalandjai, Szaffi bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Diótörõ herceg, Hébehó bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Krúdy „B” bérlet, Krúdy Kamara

December 6., szerda 10.00 Diótörõ herceg, Frakk bérlet, Nagyszínpad
10.00 Mirr-Murr kalandjai, Gumimacik bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Diótörõ herceg, Hapci bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Krúdy „C” bérlet, Krúdy Kamara

December 7., csütörtök 14.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Gárdonyi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Krúdy „A” bérlet, Krúdy Kamara

December 8., péntek 19.00 Illatszertár, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Õze bérlet, Krúdy Kamara

Egyre több új magyar filmben láthatjuk a gyönyörû szí-
nésznõt, aki városunkban is mind többször lép fel, legkö-
zelebb a Nyolc nõ címû krimikomédiában.

Olyan nemrég bemutatott, remek filmekben játszott,
mint a Budapest Noir, a Pappa pia, a Brazilok, amelyek a
legnézettebbek közé tartoznak. A színházkedvelõ nyíregy-
háziak a VIDOR Fesztiválokon szintén találkozhattak Ka-
tával, például emlékezetes alakítást nyújtott a feledhetet-
len Anyád kínjában, az idén pedig a Kölcsönlakásban sze-
repelt. A Nyolc nõ címû darabban olyan „színészváloga-
tott” társaságában „nyomoz” majd december 28-án a
Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán, mint Hernádi
Judit, Pásztor Erzsi vagy Zsurzs Kati. Hogyan került a mû-
vésznõ a Játékszín 2013 óta nagy sikerrel elõadott pro-
dukciójába? – kérdeztem tõle beszélgetésünk elején.

A GYILKOS KÖZTÜK VAN

– Eredetileg nem szerepeltem ebben a darabban, de
Horváth Lili kolléganõm babát várt, s átvettem a helyét –
válaszolta. – Egy év múlva visszajött, de az a furcsa hely-
zet állt elõ, hogy akkor pedig Oroszlán Szonja költözött
Amerikába, ezért Bank Tamás igazgató megkérdezte,
nincs-e kedvem átvenni ezúttal az õ szerepét. Annyira
szeretek a kolléganõimmel együtt játszani, hogy öröm-
mel mondtam igent. Január-február táján meglesz a 150.
elõadásunk, amibõl én legfeljebb harmincról „maradtam
le”. A történet egy magányosan álló hegyvidéki házban
játszódik, ahol meggyilkolja valaki a családfõt. A nyolc
ott élõ nõ bármelyike lehetett a tettes, így hát a világtól
elzárva, maguk látnak hozzá a nyomozáshoz. Az utolsó
pillanatig kétséges az illetõ személye, ezért izgalmas a
történet, de ugyanakkor humoros is. Ahogyan az életben,
itt szintén mindenkinek akad rejtegetnivalója, ami kiderül
az elõadás során, de mindenki a másikat vádolja, a saját
hibáját nem veszi észre.

NÉHA A SZÍNÉSZEK IS ELNEVETIK MAGUKAT

Mint elmondta, õ az új szobalányt alakítja, akirõl hosszú
ideig úgy tûnik, alázatos szolgáló, de kiderül, nem egé-
szen az, akinek mondja magát. Robert Thomas, a bûn-
ügyi vígjáték írója is színész, ami jót tesz a darabnak, hi-

DOBÓ KATA NYÍREGYHÁZÁN IS NYOMOZ
sen másként mondott, mint kellett volna, ezért nehezen
lehetett a folytatás során kikeveredni a „pácból”. A máso-
dik mondattól szinte végig nevetnek a nézõk, aminek oka,
hogy a karakterek és a szövegek is mókásak, és persze
helyzetkomikumból sincs hiány.

TÉVÉSOROZATBAN SZEREPEL

– Ha vendégjátékra jövünk, kevés lehetõségünk van a
városnézésre – válaszolta a mûvésznõ itteni élményeit fir-
tató kérdésemre. – A sóstói állatparkban dolgozik állator-
vosként egy kedves ismerõsöm, aki többször hívott már,
hogy az ötéves Szofival együtt látogassunk el oda, de az
idei nyáron annyit dolgoztam, hogy ezt nem tudtuk ab-
szolválni. Forgattam a Korhatáros szerelem címû heti so-
rozatot, amit decemberben kezd vetíteni a TV2, tavasztól
pedig a Duna TV-n a Csak színház 3. évadában lesz jelen-
tõs szerepem. Már korábban készítettek ilyeneket a köz-
szolgálati televízió számára, például a Fapadot, a
Hacktiont, az Egy nyári kalandot, s most a kereskedelmi
csatornák is egyre több szériát gyártanak. Szerepeltem a
Válótársak 1-2. évadában is. Boldog vagyok emiatt, hi-
szen a színész azt szereti, ha sok munkája van, ami azt
mutatja, szükség van arra, amit csinál.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

szen remek karaktereket teremtett, akiket öröm eljátsza-
ni. Kata az elõadás során sokszor csak jelen van a színen,
de nem kap szót, ezért olyankor gyakran maga is belefe-
ledkezve figyeli a kollégái játékát. Remek a kapcsolat kö-
zöttük, kiváló hangulatúak az elõadások. Néha jót mulat-
nak, ha becsúszik egy kis baki, amiért a nézõk is nagyon
hálásak, de azért figyelnek, hogy ez ne legyen gyakori,
hiszen nem nekik kell nevetniük, hanem a nézõknek. Egy
alkalommal vele is elõfordult, hogy egy mondatot telje-

Dobó Kata színésznõ
(Fotó: Polyák Attila/internet)
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SEGÍT AZ ÁLLATPARK
Az idén együttmûködési megállapodást kötött a

Nyíregyházi Állatpark és a beregszászi II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola annak érdekében,
hogy segítsék a Beregszászon képzett magyar ajkú
biológia szakos hallgatók oktatását.

Ennek keretében a Nyíregyházi Állatpark terepgya-
korlatot szervezett a leendõ biológia szakos pedagó-
gusoknak, illetve kihelyezett képzéseket tartottak szá-
mukra. A közös együttmûködés során merült fel, hogy
a fõiskolai oktatási és tudományos célú állattani gyûj-
teményt is tovább bõvítsék. E kezdeményezés kereté-
ben az állatpark munkatársai összegyûjtötték és az ok-
tatási-tudományos célból hasznosítható állati prepa-
rátumokat a fõiskola részére felajánlották. A felkínált
állati csontvázak, kültakarók (bõrök, tollak), láb- és
csõrtípusok, mind-mind azt a célt szolgálják majd,
hogy azokat tanulmányozhassák a leendõ tanárok.

INNOVATÍV PEDAGÓGUSOK
Innovatív pedagógusok konferenciáját rendezték a Váci

Mihály Kulturális Központban az Európai Szakképzési Hét
jegyében, Nyíregyháza volt az országban a negyedik hely-
szín. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum szervezésében
a délelõtti plenáris ülésen a digitalizációnak az oktatásban
betöltött szerepérõl értekeztek, délután pedig workshopok
várták az ország számos részérõl érkezõ érdeklõdõket.

– A világban mostaná-
ban a mûszaki alapkész-
ség fejlesztése nagyon fon-
tos dolog, amiben kicsit
talán elõremutató irány a
mi munkánk itt, a Nyíregy-
házi Szakképzési Cent-
rumban, a Bánki Robot
Team, mely példaértékû
mozgalommá vált az or-
szágban – indokolta Zsigó
Zsolt, a Bánki ma már
nemzetközi elismertségû
csoportját vezetõ tanár,
egyben az esemény szak-
mai vezetõje, miért kerül-
hetett ez a vándorkonfe-
rencia Nyíregyházára.

JÓ NYÍREGYHÁZI PÉLDA
– Az, hogy egy szakképzõ iskola révén nyertük el ezt

a rendezési jogot, azt jelenti, hogy mi jó úton haladunk

és jól használjuk azokat a digitális eszközöket, melyek
egyre nagyobb kihívást és lehetõséget jelentenek az ok-
tatás számára – tette hozzá Gurbánné Papp Mária, a
fõszervezõ Nyíregyházi Szakképzési Centrum fõigaz-
gatója.

S ahogy a rendezvényt megnyitó Pölöskei Gáborné,
szakképzésért és felnõttképzésért felelõs helyettes ál-

lamtitkár a Nyíregyházi
Televíziónak nyilatkoz-
ta, minél hamarabb
olyan digitális módszer-
tani nevelés kell a szak-
képzésben és felnõttok-
tatásban, ami segíti pél-
dául a munkába állást,
a gyors alkalmazkodást
a környezeti változá-
sokhoz.

A kormányzat aktí-
van foglalkozik is a kér-
déssel, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium és a
Digitális Módszertani
Központ számos javas-
lattal él a témában. A
délután a workshopok

jegyében telt, melynek részeként MineCraft segítségé-
vel felépítették Nyíregyházát.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A jövõ egyik fontos feladata a digitális eszközök bevonása
az oktatásba
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SZOMBAT25NOVEMBER

SZOMBAT

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

December 3., vasárnap 15.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Budafok
labdarúgó-mérkõzés

December 3., vasárnap 17.00 Conti-
nental Aréna, Fatum Nyíregyháza–MTK
nõi röplabdamérkõzés

December 3., vasárnap 19.00 Continental
Aréna, NYKC–Mezõkövesd férfi kézilabda-
mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

RANGOS ELISMERÉS
Az NYVSC Kard és Kerekesszékes

Vívó Szakosztálya, illetve versenyzõi
elismeréseket vehettek át a Magyar Ví-
vás Napján a vívószövetségtõl. Veres
Amarilla a Kerekesszékes Vívó Világ-
bajnokságon szerzett egyéni és csapat
bronzérméért, Együd Eszter az újonc
leány, Kecskeméti Áron a serdülõ fiú
korosztályban elért eredményeiért.

ORSZÁGOS CSÚCS
Hódmezõvásárhelyen rendezték a

XIV. Szenior Nemzetközi Úszóversenyt,
ahol 51 klub 384 tagja vett részt. A Nyír-
senior 97 SE csapata 8 arany-, 1 ezüst-
és 3 bronzérmet szerzett. A Cseh Imre,
Hajdu Gyula, Bódi Szabolcs, Cserés
Miklós összeállítású férficsapat a 4x200
méter gyorsváltóban a III. korcsoportban
új országos csúcsot ért el.

AZ ÉV EGYETEMI SPORTOLÓJA

Dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár és dr. Zsiga Marcell, a Szerencsejáték Zrt.
marketing- és kommunikációs igazgatója adta át a díjat Szikszai Róbert diszkoszvetõnek

Több mint hetven felsõoktatásban tanu-
ló fiatal, köztük a tajvani Universiadén
bronzérmet szerzõ Szikszai Róbert, a Nyír-
egyházi Sportcentrum dobóatlétája is ki-
érdemelte az idén az Év egyetemi sporto-
lója elismerést.

A tajvani öt magyar aranyérmes közül hár-
man – Baji Balázs (110 m gát), Kreiss Fanni
(tõr egyéni) és Szatmári András (kard egyéni)
– személyesen vették át a díjat, míg az arizo-
nai egyetemen tanuló, a 10 kilométeres nyílt
vízi úszásban elsõ Olasz Anna, valamint a
kard egyéniben gyõztes Márton Anna nem
tudott részt venni az eseményen. Az ünnep-
ség díjazottjai között volt a nyíregyházi
Szikszai Róbert is. Dr. Szabó Tünde, az Em-

December 3., vasárnap 20.00 Nyíregy-
háza Spartacus–Budafok labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

December 4., hétfõ 20.30 NYKC–Me-
zõkövesd férfi kézilabda-mérkõzés köz-
vetítése

Sok sportág versenyét rendezték már a
Continental Arénában, sportlövõ viadal azon-
ban még soha nem volt. A múlt hétvégén vi-
szont Nyíregyházára érkezett a honi elit a nyílt
magyar bajnokságra, melyre 15 országból
több mint kétszáz versenyzõ nevezett.

– Már az elsõ bejárás során, amikor Ve-
res Andrea, az NYPLE elnöke megmutatta
nekünk a csarnokot, tudtam, hogy ide hoz-
nunk kell egy rangos versenyt. Nem is csa-
lódtunk, kifogástalan volt a szervezés –
mondta a szövetség fõtitkára, Sinka László.

Az eseményen dr. Szabó Tünde, spor-
tért felelõs államtitkár is részt vett, aki nem-
csak a díjak átadásában segédkezett, ha-
nem fegyvert is ragadott. Egy nem hivata-
los rekordot állítottak fel a szervezõk, 1000
tízes lövéssel. Nos, az egykori kiváló nyír-

FEGYVERESEK SZÁLLTÁK MEG AZ ARÉNÁT
egyházi sportoló is hozzájárult egy találat-
tal az eredményhez. De ennél is fontosabb,
hogy az élversenyzõk hátterét biztosítsák.

– Igyekszünk minden feltételt megterem-
teni, hogy a sportlövõk ideális körülmények
között készülhessenek. Kiemelten támogat-
juk a sportlövészetet, mely az egyik leg-
eredményesebb olimpiai sportágunk –
mondta dr. Szabó Tünde.

A nyíregyházi fiatalok közül többen is
jól szerepeltek a korosztályos bajnokság-
ban. Torkos Zsolt és Lénárt Eszter Nyíregy-
háza polgármesterének Nagydíját vehette
át dr. Ulrich Attila alpolgármestertõl.

– Fontosak számunkra a fiatalok, és na-
gyon örülünk annak, hogy ilyen sokan spor-
tolnak. Õk lehetnek azok, akik késõbb vi-
lágversenyeken képviselhetik a város szí-
neit – mondta dr. Ulrich Attila.

Sportlövõkkel népesült be a Continental Aréna

beri Erõforrások Minisztériumának sportért
felelõs államtitkára köszöntõjében kiemelte:
az ünnepeltek nemcsak a sportban sikeresek,
hanem olyan fiatalok, akik a felsõoktatásban
is élen járnak, így mindamellett, hogy nap
mint nap edzik fizikumukat, fontosnak tart-
ják, hogy a szellemükkel is ugyanezt tegyék.

Az egyetemi és fõiskolás sportolók 2017-
ben az egyes világversenyeken kimagasló-
an teljesítettek, a tajpeji Universiadén pe-
dig az elmúlt ötven év egyik legkiemelke-
dõbb szereplésével zárt a magyar egyete-
mi csapat. A sporteseményen 140 sportoló
vett rész, 14 éremmel (5-5-4) és 111 pont-
tal az éremtáblázatban a 14. helyen végez-
tek, ezzel az elmúlt 50 év legsikeresebb
szereplését érték el.
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CIPÕSDOBOZ-AKCIÓ
A Kelet-magyarországi Speciális Mentõ Egyesület tag-

jai – együttmûködve a Baptista Szeretetszolgálattal –
idén is  várják a nyíregyháziak adományait a város ka-
rácsonyfája alatt, a Kossuth téren. Az akció december
9–21-éig tart, mindennap 16.00–19.00 óra között. A
csomagokba elsõsorban játékokat, könyveket, nem rom-
lékony édességeket tegyenek, esetleg íróeszközöket, pi-
perecikkeket, hogy a serdülõ korosztálynak is tudjanak
ajándékot vinni. Az elkészített csomagokra kérik, írják
rá, hogy hány éves leánynak vagy fiúnak szánják. Bõ-
vebben: www.nyiregyhaza.hu.

MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!
A november 29-én elmaradt gerinctornát decem-

ber 4-én 17.00 órától tartják meg, a zumbások pedig
Mikulás-zumba órával búcsúztatják az évet decem-
ber 6-án 18.00 órától a Zrínyiben. Az év utolsó fog-
lalkozása a Családi teke lesz december 10-én. A
2017. évi Mozdulj Nyíregyháza! egyéb foglalkozá-
sai ezen a héten befejezõdnek és téli szünet követ-
kezik.

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Szenior örömtáncra várják az érdeklõdõket a Vas-

utas Mûvelõdési Házba. Ez a tánc egy forradalmian új
közösségi mozgásforma, amit kizárólag az idõsödõ kor-
osztály számára terveztek. Alaplépései kíméletesek az
izmok, ízületek számára és 76 százalékban segíti meg-
elõzni a demenciát és az Alzheimer-kórt. Szeretettel
várnak mindenkit, aki tenni akar az egészségéért min-
den kedden 13 órától.

VERSPÁLYÁZAT
A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság verspá-

lyázatot hirdet „Rímekbe faragott értékek” címmel. A
pályázat célja: a nyíregyházi értékek felkutatása és a
Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti ér-
tékek népszerûsítése. A bizottság azt szeretné, ha a
pályázók olyan verseket írnának, melyek a Nyíregy-
házi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékekrõl
szólnak.

Pályázati feltételek: a pályázaton kizárólag egyéni
alkotók vehetnek részt. Egy pályázó 1 db saját, eddig
még nem publikált pályamûvel nevezhet. Minden vers
hátoldalára nyomtatott betûkkel fel kell írni a készítõ
nevét, életkorát (ha tanuló a pályázó, az iskola nevét).
Eredményhirdetés és a versek bemutatása a 2018. évi
Városnapon lesz Nyíregyházán.

Díjazás: a pályázat nyerteseit értékes nyeremények-
kel jutalmazzák.

A pályázat beküldése: a nevezési lapok beküldésé-
nek (elektronikus és postai út) határideje: 2018. február
28. A versek elektronikus és postai úton történõ beér-
kezési határideje: 2018. március 30.

További információk: www.nyiregyhaza.hu/ertektar.

HÍVJÁK
ÉSZREVÉTELEIKKEL

Ha a városlakóknak a
közterületekkel kapcso-
latban észrevételük van,

azt továbbra is a 70/
387-8914-es telefonszá-
mon jelezhetik Bordás
Bélának, Nyíregyháza
városgondnokának.

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, költõ. Kiállítók: Czigándy Varga Sándor
szobrászmûvész, Vargáné Kõrösi Viktória és Kõrösi Klau-
dia festõmûvész. Megtekinthetõ: december 22-éig, kedd-
tõl 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 várják 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.

MEGEMLÉKEZÉS a Székely Hadosztály megalakulásá-
ról és tevékenységérõl december 1-jén 17.00 órától a
Hõsök terén.

BIBLIAI ELÕADÁSOK. Szólni akar az Isten hozzád! cím-
mel adventi bibliai elõadásokra várják az érdeklõdõket de-
cember 1–3-áig a Metodista Egyház Színház u. 6. alatti ima-
termébe. Igét hirdet: Gyurkó József, ny. metodista lelkész. 1-
jén 18.00: Hogyan szól Isten? 2-án 18.00: Mi történik, ha szól
hozzád? 3-án 10.00: Mit tehetek, hogy halljam a szavát?

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.

FAÜLTETÉS, VIDEÓÜZENET. Függetlenségének 100. év-
fordulója alkalmából a finn szervezõk felhívásához csat-
lakozva december 2-án 11.00 órakor a Nyíregyházi Ma-
gyar-Finn Baráti Egyesület egy nyírfát ültet Sóstógyógyfür-
dõ parkjában. Az egyesület ez után egy videóüzenet elké-
szítésére vállalkozik, ami a világhálóra kerül. A klipben a
nyíregyháziak, finnbarátok köszöntik a 100 éve független
Finnországot és a testvérvárost, Kajaanit. Ehhez az egyedi
akcióhoz jelentkezni a nyiregyhazi.magyar.finn.barati.e
@freemail.hu címen, illetve a helyszínen lehet. Részletek:
www.nyiregyhaza.hu

LIKE 3 DÖNTÕ december 2-án 14.00 órától a Váci
Mihály Kulturális Központban. Információ: 42/411-822,
www.vacimuv.hu, facebook/LIKE3.Nyíregyháza.

ADVENTI PROGRAMSOROZAT az Orosért Közéleti
Egyesület szervezésében. Helyszín: a volt orosi termelõi
piac (Meggyes u. sarka). Idõpontok: december 2-án, 9-én,
16-án, 23-án 15.00 óra. Gyertyagyújtás, kulturális mûso-
rok, vendéglátás. 2-án érkezik a Mikulás bácsi, minden
részt vevõ gyermeknek ajándékkal kedveskedik. Cipõs-
doboz-akció – 2-án, 9-én és 16-án várják a felajánláso-
kat, tartalommegjelöléssel.

ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE – a Kelet-Magyarországi Szép-
korúak Akadémiájának ismeretterjesztõ elõadássorozata
a Váci Mihály Kulturális Központban. December 6-án
15.00: Boldogabbak voltak-e a régi öregek? Elõadó: dr.
Páll István. A belépés díjtalan.

„AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA 2016.” címû kiállítás
megnyitójára várják az érdeklõdõket december 7-én 14.00
órától a Váci Mihály Kulturális Központba. Megtekinthe-
tõ: január 14-éig. A belépés díjtalan!

ROZSRÉTI KARÁCSONY. December 2-án 17.00: Ünne-
pi fények felkapcsolása. A generációk egyesület énekkara.

MIKULÁSVÁRÓ PARTY a Vidám Manókkal december
3-án 11.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

A „MÚLTRÓL MINDENKINEK” címû programsorozat
keretében a megyei levéltár várja az érdeklõdõket decem-
ber 4-én 14.00 órára a levéltár kutatótermébe. Dr. Bara-
bás László történésszel, Ausztria tiszteletbeli konzuljával
nagyapjának, Csengerújfalusi Osváth Jenõnek a naplójá-
ról Gottfried Barna fõlevéltáros beszélget.

FEKETE GYÖRGY, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas,
a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével kitüntetett belsõ-
építész elõadása december 4-én 17.00 órától a Kodály
Zoltán Általános Iskolában.

CSIPKEZSÓFIKA ÁLMA – Ésik Sándor könyvbemutató-
ja december 5-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Beszélgetõpartner: Kováts Dénes újságíró.

KÖNYVBEMUTATÓ. Dedikálással egybekötött adventi
beszélgetés és könyvbemutató a Líra könyváruházban
(Dózsa Gy. u. 3.) december 7-én 17.00 órától. Bemutat-
ják Gyuris Tibor színmûvész Nélküle címû filmregényét.

TÖRTÉNELMI ELÕADÁS. A Deák Ferenc Akadémia
Egyesület várja az érdeklõdõket 19. történelmi elõadásso-
rozatára, amelynek témája: Mindennapi történelem I. rész.
December 7-én 17.00: Tanítás és tanulás. Elõadó: dr.
Romsics Ignác, egyetemi tanár, MTA rendes tagja. Hely-
szín: Móricz Zsigmond könyvtár.

KÖZMEGHALLGATÁS
Nyíregyháza MJV

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
2017. december 5-én 14.00–15.00-ig tartja a

2017. évi Lakossági Közmeghallgatását.
Várjuk szeretettel a 2014. évben regisztrált
Nyíregyháza szlovák nemzetiségû lakosait!

Illés János elnök



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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,,A NYÍR-EGYHÁZI VÁROSI KÖZÖNSÉG:
SZABAD ÉS PRIVILÉGIÁLT NYÍR-EGYHÁZA

VÁROSA KÖZÖNSÉGE NEVEZETTEL FOG ÉLNI”
Az 1786-tól mezõvárosi jogállású te-

lepülés lakói 1824-re földesuraiktól is si-
kerrel megváltakoztak és 1832-ben már
azért indítottak mozgalmat, hogy az ural-
kodó által biztosított privilégiumok révén
városukat szabadnak, lakóikat pedig pol-
gárnak nevezhessék, valamint a régi he-
lyett új pecsétet is kapjanak. Ügyük elõ-
re viteléhez igyekeztek befolyásos párt-
fogókat szerezni az udvarnál és az anya-
gi kiadásokat sem sajnálták. Ha kellett,
akkor Jármy Menyhért fiscalis és
Kralovánszky András albíró személyesen
is megjelentek Budán és Bécsben is. A
fáradozásaik 1837-ben értek célba.

V. Ferdinánd 1837. augusztus 31-én
írta alá azt a privilégiumlevelet, amelynek eredeti pél-
dánya a levéltárunk egyik kincse, és amelynek néhány
sora ott olvasható azon a bronztáblán, amely a városhá-
za bejárata mellett található: „...A nyíregyházi lakosok
a mesterségeket és ipart mind inkább gyarapítani, min-
dennemû mesterembereket és míveseket, kebelökbe be-
fogadni, gyermekeiket is a mesterségekre és mûvésze-
tekre nevelni, s az ezekhez kívántató tudományokra ok-

tattatni kívánják...”. E privilégium által
Nyíregyháza szélesebb körû önkormány-
zatot és mai értelemben vett városi szer-
vezetet kapott, amelynek élén a „népszó-
szóló”, vagyis a polgármester állt.

A királyi privilégiumot 180 évvel ezelõtt,
1837. december 4-én Inczédy György fõ-
hadnagy hirdette ki a városi gyûlésen. A la-
tin nyelvû oklevelet lefordíttatták és a nagy
érdeklõdésre való tekintettel ezer példány-
ban ki is nyomtatták. Az uralkodó új pecsé-
tet is adományozott a városnak: „...Nyírfák
között van egy veres fedelû fehér Templom
felemelkedett s ezüst csillaggal tetézett to-
ronnyal, [...] a veresre festett alsó részen pe-
dig egy búzavirág színû karmányba öltött

emberi kar markában megért termésû arany kalászokat,
mint az ottani mezei gazdaságnak legfõbb ágát tartva szem-
léltetik”.

E privilégium megteremtette a városias fejlõdés köz-
igazgatási alapját, mely fejlõdés során városunk „a Nyír-
ség igazi gazdasági és kulturális központjává küzdhette
fel magát”.


