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ELMARADT A MEDVÉK JÓSLATA

Február másodika Gyertyaszentelõ Boldogasszony napja. A népi hagyomány sze-
rint a téli álmot alvó medvék ezen a napon hagyják el elõször barlangjukat. Úgy
tartják, ha ilyenkor szép idõ van, és a medve meglátja az árnyékát, visszatér a bar-
langjába, mert a tél még sokáig elhúzódik. Ha viszont az idõ borús, és a mackó nem
látja az árnyékát, akkor kint marad. Ilyenkor arra számíthatunk, hogy hamarosan
beköszönt a tavasz. A Nyíregyházi Állatpark medvéi természetes kifutórendszerük-
ben a tartós havazás elõtt decemberben kezdték meg téli álmukat a saját maguk ásta
3 méter széles, 1 méter magas üregben, s a néphagyománynak fittyet hányva febru-
ár másodikán sem bújtak elõ barlangjukból, így idén a jóslásuk elmarad.

TAPINTHATÓVÁ VÁLIK A VILÁG A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN
Február 23-án nyílik meg a Tapintható világ címû kiál-

lítás a Jósa András Múzeumban, melynek megvalósulását
a nyíregyházi Rotary Club is támogatta.

A Jégkorszak és a nyári Szinyei Merse Pál kiállítás kö-
zött, február 23-án nyílik a Jósa András Múzeumban a Ta-
pintható világ címû tárlat, melynek alkotói budapesti látó
és látássérült mûvészek, fõvárosi és polgári középiskolá-
sok, illetve három nyíregyházi képzõmûvész, Bori Dóra,
Németh Erika és Verebély Olga.

VÁLTS NÉZÕPONTOT

– A kiállítás alcíme: „Válts nézõpontot!”. Más szemszög-
bõl szeretnénk az alkotásokat bemutatni, kicsit a vizualitáson
túl a tapinthatóságra akarjuk a figyelmet felhívni – tájékoz-
tatta szerkesztõségünket Babolcsi Andrea, a Jósa András Mú-

zeum múzeumpedagógusa. – A kiállítás igazából minden-
kinek szól. Ezt úgy fogalmaztuk meg Nemes Nagy Tündé-
vel, a vakok egyesületének elnökével, hogy ez egy
inkluzivitásra épülõ kiállítás, nem kimondottan csak a va-
koknak és gyengénlátóknak ajánljuk, hanem mindenkinek.

Azon túl, hogy sötétben, illetve szemtakaróval érzéke-
lik a vendégek majd a mûalkotásokat, egy érzékenyítõ
programmá fejlõdik a tárlat.

FOLYAMATOSAN SEGÍTENEK

A projekt támogatója a vakok és gyengénlátók megyei
egyesülete mellett a Rotary Club nyíregyházi szervezete,
mely együttmûködési megállapodás keretében részese a
közgyûjtemény jó néhány eseményének. E kiváló szelle-
mi és mûvészi tõkével bíró intézményben adott számot a
soros elnök a mögötte hagyott fél év eredményeirõl.

– Együtt dolgoztunk a Cantemus kórussal, megvalósí-
tottunk a Tribute együttessel egy karitatív koncertet és ado-
mányt gyûjtöttünk ahhoz, hogy pici és beteg gyermekek
gyógyításánál tudjunk segédkezni. Ez volt az úgynevezett
„gift of life” program. Gondoltunk arra is, hogy a fiatal,
helyben tanuló, 14–18 év közötti gyermekeknek is segít-
sünk. A kiemelkedõ teljesítménnyel bíró diákok támoga-
tására találtuk ki a Talentum programot. Ennek forrása egy
Vígszínházba szervezett Pál utcai fiúk elõadás volt – so-
rolta az eredményeket Fekete Tibor.

A club eredményes munkáját dicséri, hogy a Szabad-
ság téri integrált játszótér egy nemzetközi pályázat verse-
nyén vesz részt, amelynek eredményhirdetése májusra
várható majd. 2019-ben egyébként a Rotary folytatja a
városban fellelhetõ 46 életmentõ készülékhez tartozó in-
formációs tábla készítését és kihelyezését is.

DIPLOMÁVAL A KÉZBEN

Ennek a négy ifjú hölgynek már van egyfajta belépõje a nagybetûs életre – és még számos (volt) hallgatótársuknak, akik
szombaton vették át oklevelüket a Nyíregyházi Egyetem Ünnepi Szenátusi Ülésén.  Akik pedig követni szeretnék õket, ideje
felelõsségteljes döntést hozniuk, mert jövõ pénteken lejár a jelentkezési határidõ... (Részletek a 10. oldalon.) Fo

tó
: 

Sz
ar

ka
 L

aj
os



2019. FEBRUÁR 8.

NAPRÓL NAPRA

5FEBRUÁR
KEDD4FEBRUÁR

HÉTFÕ

31JANUÁR
CSÜTÖRTÖK29JANUÁR

KEDD

2FEBRUÁR
SZOMBAT1FEBRUÁR

PÉNTEK

3FEBRUÁR
VASÁRNAP2FEBRUÁR

SZOMBAT

2

R é s z l e t e k  é s  k é p e k :  n y i r e g y h a z a . h u

ÚJABB FELAJÁNLÁS A KÓRHÁZNAK

NYÍREGYHÁZÁN MIKÓ ISTVÁN
A 28. Mandala Nyár programjába

tervezett Hyppolit, a lakáj próbái zaj-
lanak Nyíregyházán. A zenés vígjáté-
kot Mikó István Jászai-díjas színmû-
vész, Érdemes Mûvész rendezi, és az
egyik fõszerepet, Schneider Mátyást is
õ alakítja majd.

VIKÁROS SIKER
Befejezõdtek a XIII. Országos Kürt-

verseny válogatói Debrecenben. Ha-
talmas sikert arattak a vikárosok. Négy
kürtös növendékbõl három – Subert
Zsombor, Jakimcsuk Dániel és Szabó
Hunor – továbbjutott a területibõl az
országos döntõbe.

ÖKUMENIKUS IMAEST
Három történelmi felekezet tagjai

gyûltek össze vasárnap este a Sóstói
Millenniumi Református Templomban,
hogy imádkozzanak az Indonéziában
és a világban élõ minden keresztyén
emberért és egyházért. Igét hirdetett
Szováti Tamás római katolikus esperes. 

OKLEVÉLÁTADÁS
A hétvégén átvehették okleveleiket

a Nyíregyházi Egyetem végzõs hallga-
tói az intézmény B épületének Kodály
Zoltán Kulturális Centrumában. Az
ünnepi beszédek után díjakat és kitün-
tetéseket is kiosztottak a legjobb friss-
diplomásoknak.

ÜLTESS EGY FÁT
Lezárult az Ültess egy fát a holnapért

pályázat elsõ üteme. Több mint 160
igénylõ pályázata érkezett be a NYÍRVV 
Nonprofit Kft.-hez. Ezeket február vé-
géig bírálják el. Akik kicsúsztak a ha-
táridõbõl, a fásítási projekt második üte-
mére augusztusban jelentkezhetnek.

LEVÉLTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A 150. jubileumi esztendõ után is

folytatja kamarakiállítás-sorozatát a
Jósa András Múzeum. Az aulában le-
véltörténeti kiállítás nyílt az intézmény
történelmi dokumentumaiból. Besse-
nyei Anna, Jósa András és Kállay Mik-
lós írásaiból olvashatnak néhányat.

90. SZÜLETÉSNAP
Városunk szépkorú polgárát, Tóth

Bélát köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából Halkóné dr. Rudolf Éva
közgyûlési képviselõ és Bodzás Sán-
dorné, a Szociális és Köznevelési Osz-
tály munkatársa, s adta át a jubileum
alkalmából az emléklapot.

BENCS-BESZÉLGETÉS
Tamás Attila, a Móricz Zsigmond Szín-

ház zenei vezetõje, a Vikár Sándor Ze-
nei Alapfokú Iskola igazgatója volt a
Bencs Villa kedd esti Többszemközt
címû beszélgetõs mûsorának vendége.
További részletek a Nyíregyházi Tele-
vízió Alkotás utca címû mûsorában.

500 ezer forintot ajánlott fel a Csõsz-Pla-
tán Cégcsoport a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházakért Alapítványnak. A sza-
lon fõ célja a társadalmi szerepvállalás volt.
Az adományösszeg úgy gyûlt össze, hogy
minden tesztvezetésre elvitt Seat után 1000

forintot ajánlott fel az autóház. Képünkön
a kórház részérõl dr. Adorján Gusztáv fõ-
igazgató és dr. Francz Mónika, a kórházi
alapítvány kuratóriumi elnöke, orvosigaz-
gató-helyettes, valamint a Seat Márkakeres-
kedéstõl Csõsz Ferenc ügyvezetõ igazgató.

VAN KIVÉTEL! A TILALOM EL-
LENÉRE IS LEHET LÁTOGATNI
Még mindig tart az influenzajárvány,

ami miatt országszerte teljes vagy részle-
ges látogatási tilalmat rendeltek el a kór-
házakban. Persze, mindezt nehezen élik
meg nemcsak a betegek, hanem a hozzá-
tartozók is. Jó tudni azonban, hogy van
kibúvó. Bizonyos feltétel teljesülése mel-
lett ugyanis a látogatási tilalom idején is
beengedik a családtagokat.

Az emelkedõ számú felsõ légúti huru-
tos, influenzás megbetegedések megelõ-
zése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház vezetõsége, a betegek védelmében
2019. január 21-étõl részleges látogatási
tilalmat rendelt el az Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Osztály (AITO) Belgyó-
gyászati Intenzív részlegén, a Sürgõsségi
Betegellátó Osztály Intenzív részlegén, a
Szülészet-Nõgyógyászati Osztályon, a
Gyermekosztályon, valamint a Pulmono-
lógiai Osztályon, majd február 5-étõl a
Hematológiai Osztályon is. Azok a hoz-
zátartozók azonban, akik rendelkez-
nek 14 napnál régebbi influenza elleni
védõoltással – a védettség az oltást követõ
14 nap elteltével alakul ki –, a tilalom ide-
jén is látogathatják a lezárt osztályokat –
tudtuk meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház Kommunikációs és PR Osztályától.
Ebben az esetben az oltással rendelkezõ
látogatóknak be kell mutatniuk az influ-
enza védõoltásukat igazoló oltási könyvü-
ket, vagy az oltó orvos által kiállított oltási
igazolásukat.

AMIKOR NÉLKÜLÖZHETETLEN
A HOZZÁTARTOZÓK JELENLÉTE...

Az osztályvezetõ fõorvos egyéb esetek-
ben is mentességet adhat a tilalom alól,
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a látoga-

tás nem veszélyezteti a betegek épségét,
hiszen egyes osztályokon természetesen
lehetnek olyan betegek, akik számára a
tilalom ellenére is nélkülözhetetlen hoz-
zátartozóik jelenléte. Ezekben a kivételes
esetekben a lezárt osztályok kizárólag az
osztályvezetõ fõorvos által kiadott, névre
szóló rendkívüli látogatási engedéllyel, a
higiénés elõírások szigorú betartása mel-
lett látogathatóak.

MEGOLDHATÓ AZ APÁS SZÜLÉS

A tomboló influenzajárvány miatt a Szü-
lészet-Nõgyógyászati Osztályra is látoga-
tási tilalmat hirdettek. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy meghiúsulhat az apás szü-
lés. Abban az esetben, ha az apuka ren-
delkezik védõoltással, ott lehet gyermeke
világra jövetelekor.

ÁTVESZIK A CSOMAGOKAT

Ha a hozzátartozók csomagot szeretné-
nek beküldeni a lezárt osztályokra, az adott
épület portaszolgálatán kell jelezniük a
szándékukat a biztonsági õröknek, õk oda-
szólnak az osztályra, az osztály egyik dol-
gozója pedig kijön és átveszi a csomagot.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: illusztráció
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AZ ÚJ SÓSTÓI NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODÁBAN JÁRTUNK
NYÁR ELEJÉN VEHETIK BIRTOKBA A VENDÉGEK AZ ÉPÜLÕ HOTELT

munkái tartanak – ennek a kötbérterhes határideje febru-
ár 25-én lejár –, burkolják a fürdõszobákat – 60 százalé-
kuk már elkészült –, de ezzel párhuzamosan folynak az

eszközök közbeszerzési pályázatai is. Ezek a konferen-
ciaterem, a konyha, a belsõ burkolatok kialakítását, a bú-
tort és egyéb, a szálloda mûködtetéséhez szükséges tár-
gyakat érintik.

FEBRUÁRBAN MÁR TAPÉTÁZNAK
– Már glettelik és festik a belsõ helyiségeket, február

második felében pedig tapétázzák a falakat, illetve a pad-
lószõnyegek is a helyükre kerülnek. Amint az idõjárás
engedi, egy-két héten belül megindul az út- és kertépítés
is. Márciusban már szeretnénk a kertészeti munkálatok-
kal is haladni, elkezdjük füvesíteni, növényesíteni a terü-
letet, illetve fákat is telepíteni. Most van folyamatban a

122 standard és superior
szoba, illetve lakosztály,
195 férõhelyes, teraszos ét-
terem, mini wellness, fit-
neszterem, 90 férõhelyes
mélygarázs és több mint 60
felszíni parkoló. Még né-
hány hónap, és már a ven-
dégek is birtokba vehetik
Nyíregyháza legújabb négy-
csillagos szállodáját, ami
egyben a megyeszékhely
legkomplexebb szolgálta-
tást nyújtó hotele is lesz.

Gõzerõvel folyik a belsõépítészeti munka a nyíregyhá-
zi Hotel Sóstó Resort Spa & Conference-ben. Jelenleg a
gépészeti és villamossági fázisokon dolgoznak a szakem-
berek, de már burkolják a fürdõszobákat és glettelik, illet-
ve festik a standard, valamint a superior szobákat is.

A HUNGUEST HOTELS ZRT. ÜZEMELTETI MAJD

A Modern Városok Programban finanszírozott 3,1 mil-
liárd forintból, valamint a társberuházó Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. által adott 900 millió forintból épül fel a 122
szobás hotel Sóstógyógyfürdõn. A koncessziós üzemel-
tetésre kiírt hirdetmény iránt három pályázó érdeklõ-
dött, közülük egyedüliként a Hunguest nyújtott be ér-
vényes ajánlatot, így a szállodalánc nyerte el a tíz évre
szóló üzemeltetési jogot, öt év opciós meghosszabbítá-
si lehetõséggel. A legnagyobb hazai szállodalánc a kö-
vetkezõ 10 évben összesen 1,2 milliárd forint koncesszi-
ós díjat fizet a tulajdonosoknak. A hotelt így saját arcu-
latukra formálják, megadták a módosítási igényeiket.

ELKEZDÕDÖTT AZ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezér-
igazgatója szerkesztõségünknek elmondta, jelenleg a
komplett épület gépészeti és villamossági alapszerelési

bútorok közbeszereztetése, terveink szerint május végén
pedig elkezdik leszállítani azokat – részletezte dr. Pod-
lovics Roland.

ZÁRT HÍDDAL KAPCSOLÓDIK

A szálloda a közvetlenül mellette található  AQUARIUS
Élmény- és Parkfürdõhöz, illetve annak balneoterápiás
szolgáltatást nyújtó gyógyászati részlegéhez egy zárt híd-

dal kapcsolódik, így a hotel vendégei szabadon használ-
hatják majd a létesítmény szolgáltatásait is.

A VENDÉGEK KÉNYELMÉT SZOLGÁLJA:

195 férõhelyes, teraszos étterem
drinkbár
mini wellnessegység
gyermek élménysziget
fitneszterem
200 fõ befogadóképességû konferenciaterem
business corner
kerékpártároló
90 férõhelyes mélygarázs
több mint 60 felszíni parkoló

A 122 szobás, négycsillagos hotel a tervek szerint nyár
elejére készül el, és a próbaüzemet követõen fogadhatja
majd az elsõ vendégeket. Természetesen megnyitása nem-
csak a turizmus, de a munkahelyteremtés szempontjából
is lényeges, hiszen 66 új állást fog kínálni.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ÉLMÉNYSZERÛ TANULÁS – ÉPÍTÕKOCKA
ÉS KÉMCSÕ AZ OKTATÁSBAN

Közel 600 millió forintból készült el Nyíregyházán az
MTMI Élményközpont. A Széchenyi 2020 keretében há-
rom konzorciumi partner közremûködésével megalapí-
tott multifunkcionális intézményben 10 nyíregyházi és
10 megyei iskola diákjai tarthatnak órákat, szakköröket,
versenyeket, nyári tábort és egyéb élményszerû foglal-
kozásokat.

A különbözõ tudományterületek összevonására is ké-
pes infrastruktúra a Báthori utca 20. szám alatti épületben
kezdi mûködését a következõ napokban. A pályázati for-
rás három esztendõre finanszírozza az eszközbeszerzést,
a szakemberek tiszteletdíját, a tanulók utaztatását és min-
den egyéb koordináló feladatot. – A város az ingatlan fel-
újítását vállalta, a Nyíregyházi Egyetem dolgozza ki a kép-
zési programot, az alapítvány pedig egy híd szerepet tölt
be ebben a pályázatban – nyilatkozta Tumpek András mint
konzorciumvezetõ, a Tanulási Kompetenciát Fejlesztõ Ala-
pítvány képviseletében.

FELÉBRESZTIK A GYEREKEK ÉRDEKLÕDÉSÉT

Az élményközpontban lehetõség van a különbözõ tudo-
mányterületek összevonására, mûszaki vagy természettu-
dományi kérdések megvitatására. A pályázók tisztában van-
nak azzal, milyen eszközök, játékok vagy mûszerek alkal-
masak arra, hogy felébresszék a gyerekek érdeklõdését egy-
egy téma iránt. Az 500 milliós vissza nem térítendõ pályá-
zati támogatáson túl Nyíregyháza közel 70 milliós önerõt

is biztosított. Részint a saját tulajdonú épület átadásával,
részint a pályázatból nem finanszírozható munkák elvég-
zésével. De az anyagiaktól fontosabb a cél – fogalmazott
az átadóünnepségen Jászai Menyhért alpolgármester.

– A cél az, hogy a gyerekek egészen 5. osztálytól a kö-
zépiskola végéig természettudományos ismereteket tudja-
nak szerezni az élményközpontban. Valójában szeretnénk
velük megszerettetni a mûszaki tantárgyakat, a reál tantár-
gyakat, a biológiát, a kémiát, a matematikát, a fizikát, a
mûszaki tárgyakat, és ezáltal növelni a kompetenciájukat.

A SZAKOKAT IS NÉPSZERÛSÍTIK

Konzorciumi partnerként vesz részt a pályázatban a
Nyíregyházi Egyetem. Oktatókat delegál a tudományos
élményközpontba. – Ez a pályázat arról szól, hogy mûszaki, természettu-

dományi, matematika, informatika szakot és magát a tu-
dományterület népszerûsítését folytassuk. Az egyetem fel-
adata alapvetõen az, hogy ehhez a szakmai hátteret, a
stábot biztosítsa, oktatókat, szakmai programokat készít-
sen. Az általános iskolás gyerekek pedig, ha ide jönnek,
ebben a szuper környezetben tudnak információt szerez-
ni ezekrõl a tudományterületekrõl – tájékoztatott dr. Ko-
vács Zoltán általános rektorhelyettes.

Az alapfeladaton túl az intézmény nem titkolt célja, hogy
a Nyíregyházi Egyetemnek minél több hallgatót toboroz-
zon, a távoli program pedig, hogy a XXI. századi tudomá-
nyok elsajátítása után képzett szakemberek legyenek a
munkaerõpiacon.                   (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Jászai Menyhért alpolgármester és dr. Kovács Zoltán rektor-
helyettes adták át rendeltetésének a különleges épületet
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MÁRIÓ, A HARMONIKÁS IGAZI MULATOZÁST ÍGÉR
A disznóölés, s az utána következõ disznótor Magyar-

országon a téli hónapokban a paraszti udvarok egyik leg-
jelentõsebb és legjobban várt családi, sõt közösségépítõ
eseménye volt. Amellett, hogy ilyenkor összegyûlt a ro-
konság, a barátok és a szomszédok, az egész napos mun-
ka után a mulatság sem maradt el. Nem lesz ez másként
február 16-án, Nyíregyházán sem, ahol a II. Nyírségi Disz-
nótoros Fesztiválon és XVIII. Nemzetközi Böllérversenyen

– a friss házias falatokon túl
a Zeneexpressz elõadói,
többek között Márió és
Komonyi Zsuzsi szóra-
koztatja majd a – vár-

hatóan – több mint tíz-
ezer érdeklõdõt.

Nem erõszak a disznó-
tor. Tartja a mondás.

Azonban a Sóstói Mú-
zeumfaluban most

már nem telhet el
úgy év, hogy ne

tartsák

Márió

nótorok hangulatát. Bízom benne, hogy ez vár majd rám
Nyíregyházán is, ahol egyébként az elmúlt 18 évben már
nagyon sokszor megfordultam. Viszek a mostani feszti-
válra populáris számokat, de a mulatós zene sem marad-
hat majd el, hiszen tudom: ez elengedhetetlen egy igazi
jó disznótoron – hangsúlyozta Márió.

meg az ezreket vonzó fesztivált. A friss tepertõ, a hurka, a
kolbász és a toros falatozása mellett a mulatozás is garan-
tált lesz: 10 és 12 óra között fellép az Igrice Néptánc-
együttes, a Nyírség Táncegyüttes, az Újfigurás Táncegyüt-
tes a Szikes zenekar közremûködésével, délután pedig ér-
kezik a Zeneexpressz. 14 és 16 óra között Márió, Csordás
Tibi (ex-Fiesta), Fásy Zsüliett, Komonyi Zsuzsa és a
Cozombolis elõadását láthatják és hallhatják majd.

„TÖBB TUCAT HÁZI KOLBÁSZ RECEPTET
ISMEREK”

– A családban minden évben vágunk disznót, így volt
ez a mostani, téli idõszakban is. Régebben még segéd-
keztem is a „fogásban”, de egyszer megsérültem és azóta
inkább távol tartom magam ettõl. Persze, jó pár kolbász-
töltõ fesztiválon is megfordultam már – rengeteg recept a
fejemben van –, amelyeken újra és újra átélhettem a disz-

SENKI NEM MARAD ÉHEN

A fesztiválon senki nem marad éhen, hiszen a meg-
mérettetésre jelentkezõ csapatok nemcsak vágási, hús-
feldolgozási és szakács ismereteiket mérik össze, ha-
nem csapatonként 200-200 adag ételt kínálnak majd
kóstolásra. Az étkek többsége 11 óra körül lesz kész,
ám korábban is lehet enni például hagymás vért vagy
májat. A belépõjegy és a kóstolójegy is 500 forintba
kerül majd. A legkisebbekre is gondoltak a szervezõk:
a 130 cm alattiak ingyen látogathatják a rendezvényt.

INGYENES KÜLÖNJÁRATOK
Jó hír, hogy az önkormányzat jóvoltából és támogatá-

sával február 16-án ingyenes buszjáratok is járnak majd a
Vasútállomás és Sóstógyógyfürdõ között, átlagban 20 per-
cenkénti indulással. A közbensõ megállóhelyek Sóstó-
gyógyfürdõ irányába a Kossuth u. 9. sz. alatt és a Sóstói úti
kórháznál, a Vasútállomás irányában szintén a Sóstói úti
kórháznál és a Kelet Áruháznál lesznek. A különjáratot
végzõ autóbuszok külsõ kijelzõjén „Disznótoros feszti-
vál” lesz feltüntetve.

KÜLÖNJÁRAT MENETREND

Indulás a Vasútállomástól (Útvonal: Kossuth utca 9.
– Sóstói úti kórház – Krúdy Vigadó) 6.00; 7.00; 8.00;
9.00; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 12.00;
12.20; 12.40; 13.00; 13.20; 13.40; 14.00; 14.20; 14.40;
15.00. Indulás a Krúdy Vigadótól (Útvonal: Sóstói úti
kórház – Kelet Áruház – Vasútállomás) 6.25; 7.25; 8.25;
9.25; 10.25; 10.45; 11.05; 11.25; 11.45; 12.05; 12.25;
12.45; 13.05; 13.25; 13.45; 14.05; 14.25; 16.00; 16.20;
16.40; 17.00; 17.20; 17.40; 18.00.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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AZ INTERCITY TÍZ HÓNAPIG CSAK
HATVANIG JÁR NYÍREGYHÁZÁRÓL

Február 4-étõl decemberig tart a Buda-
pest–Hatvan vasútvonal Pécel–Aszód sza-
kaszának felújítása a tavaly márciusban a
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
beruházásában elkezdett vasútfejlesztés
részeként. Az utasok a 10 hónapos vágány-
zár ideje alatt vonatpótló buszokkal köz-
lekedhetnek az érintett szakaszokon.

A Keleti pályaudvar és Hatvan között a
miskolci, a kassai, a nyíregyházi és a deb-
receni InterCity-járatok helyett IC-pótló-
buszok szállítják az utasokat. Az M3-as au-
tópályán közlekedõ buszok a Keleti pálya-
udvar melletti Verseny utcai ideiglenes au-
tóbusz-megállóhelyrõl indulnak és oda is

érkeznek. Az IC-k és pótlóbuszaik pót-
jeggyel és díjmentes helyjeggyel vehetõk
igénybe. A Budapest–Miskolc között köz-
lekedõ utasok átlagosan 30 perccel hosz-
szabb menetidõvel számoljanak.

MEGSZÛNNEK
A SEBESSÉGKORLÁTOZÁSOK

A felújításnak köszönhetõen megszûn-
nek a sebességkorlátozások a vonalon; a
vonatközlekedés sokkal stabilabbá válik,
korszerû és akadálymentes állomások, pe-
ronok, P+R parkolók, új átjárók, buszfor-
dulók és zajvédõ fal is épül.

EGYRE NÉPSZERÛBB A JÉGPÁLYA
Ingyenesen tanulhatnak korcsolyázni a

nyíregyházi óvodák nagycsoportosai a Vá-
rosi Jégpályán. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Nyíregyházi
Sportcentrum támogatásával, január 14-én
indult a program.

Dr. Kovács Ferenc polgármester szemé-
lyesen látogatott el a Városi Jégpályára,
hogy meggyõzõdjön az önkormányzat és
a Nyíregyházi Sportcentrum által létreho-
zott Ovikori Program eredményességérõl.

– Külön 4 millió forintos keretet biztosí-
tottunk arra, hogy a gyerekeket az oviból
elhozzuk busszal, majd visszavigyük, de a

program alatt kapnak ingyen korcsolyát és
sisakot is. Látszik, hogy már most nagyon
népszerû az ovikori. Márciusig tart, remé-
lem, hogy addig minden oviból eljönnek
majd ide a kicsik – hangsúlyozta dr. Ko-
vács Ferenc polgármester.

Eddig 450 ovis vett részt a programban,
márciusig összesen 1200 gyermek tanul-
hat meg korcsolyázni.

– Nagyon jó tapasztalataink vannak az
Ovikorival kapcsolatban. Lelkesek a gyere-
kek, bátrak és a harmadik alkalomra szinte
megtanulnak legalább annyira korcsolyáz-
ni, hogy a szüleikkel is visszajöjjenek – tet-
te hozzá Popovics Polett korcsolyaoktató.

FOTÓ
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POZITÍV FOLYAMATOK A FOGLALKOZTATÁSBAN
LÉPÉST TART A MEGYE AZ ORSZÁGOS TRENDDEL A KORMÁNYMEGBÍZOTT SZERINT

Lépést tart megyénk az országgal a foglalkoztatás ja-
vulásában, egyre többen dolgoznak Szabolcs-Szatmár-
Beregben. Ezt nyilatkozta szerkesztõségünknek Román
István kormánymegbízott. A megyei kormányhivatal ve-
zetõje szerint ebben a mutatóban már régiós összeve-
tésben is jól állunk, s már nem a lista végén vagyunk,
miközben a közfoglalkoztatásból is megindult az érzé-
kelhetõ áramlás a versenyszférába.

Hosszú éveken át Szabolcs-Szatmár-Bereg a lista vé-
gén volt a foglalkoztatásban, és ezzel párhuzamosan a
munkanélküliségi adatok alakulásával sem büszkélked-
hettünk. Az elmúlt évek kormányzati intézkedései, a fog-
lalkoztatási programok, a gazdasági szféra erõsödése és
bizalma azonban megfordította a trendet, ami nálunk is
érzékelhetõ – sõt, kifejezhetõ számokban is.

TÖBBEN DOLGOZNAK

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lépést tart az ország-
gal a foglalkoztatás javulásában. 2010-ben 180 ezren dol-
goztak a megyében, addig ez a szám tavalyelõtt elérte a
240 ezret, tavaly év végére pedig már a 250 ezret, ami
óriási léptékû fejlõdés. Ezzel együtt a munkanélküliség
is nagy arányban csökkent, bár itt az adatok elmaradnak
az országos átlagtól, viszont a felzárkózás, ami zajlik ezen
a területen, dinamikusnak mondható a mi megyénkben
is – fogalmazott Román István megyei kormánymegbí-
zott.

ben átmegy a versenyszfé-
rába. Ez az összeg arra az
idõszakra jár neki havi bon-
tásban, ameddig élõ szerzõ-
dése lett volna közfoglal-
koztatásban. Tehát ha vala-
kinek a határozott idejû
szerzõdése három hónappal
késõbb járt le, mint ahogy
elhelyezkedett, abban a há-
rom hónapban a fizetése
mellett megkapja a megyei
kormányhivataltól ezt az
összeget. Úgy látjuk, ennek
van is eredménye, ez is
lökõerõ, 1800 ember elhe-
lyezkedését segítettük ilyen
módon – mondta a kor-
mányhivatal vezetõje.

PROGRAMOKKAL SEGÍTENEK

Emellett az uniós források egy részét is ezen a terüle-
ten használják fel, több mint tízmilliárd jutott a foglal-
koztatás támogatására. Két célcsoportra, a 25 év alatti-
akra és a hátrányos élethelyzetûekre külön is fókuszál-
tak, és az összesítések szerint 10 550 ember elhelyezke-
désében tudtak segíteni ezekkel a programokkal.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

 Román István

HIÁNY ÉS KERESLET
EGYSZERRE

Román István a Nyíregyházi Televízió-
nak azt mondta, a munkanélküliséggel
párhuzamosan bizonyos térségekben,
szakmákban már találkozunk azzal a je-
lenséggel, amirõl csak álmodtunk koráb-
ban: a munkaerõhiánnyal, bár a mi me-
gyénk még azok között van, ahol van mun-
kaerõ-tartalék. S hogy a kettõ, mármint a
kereslet és kínálat összeérjen, a megyei
kormányhivatal is sokat tett tavaly egy csak
nálunk és Hajdúban futó példaértékû prog-
ram keretében: a hivatal munkatársai ke-
resték meg a foglalkoztatókat, hogy feltár-
ják, milyen képzésekre van szükség az ál-
láskeresõk könnyebb elhelyezkedésében.
Szintén a piac igényeit igyekszik kielégíteni a közfoglal-
koztatásban dolgozók visszavezetése a munkaerõpiacra.
E folyamatot az is bizonyítja, hogy az önkormányzatok
egyre kevesebb létszámot igényelnek rá, és a kormányzat
is segíti a folyamatot.

IRÁNY A VERSENYSZFÉRA

– Tavaly novemberben jelent meg az a kormányhatá-
rozat-módosítás, mely 44 600 forintra emelte azt az
összeget, amit a közfoglalkoztatott megkap, amennyi-
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NÉPHAGYOMÁNY

„AMIT ISTEN EGYBEKÖT, EMBER EL NE VÁLASSZA...”
HÁZASSÁGKÖTÉS A NYÍREGYHÁZI TIRPÁKOKNÁL

A tirpák ember korán alapított családot. Nemcsak a
közös vonzalom, hanem vagyoni érdek szerint választott
magának párt. A házasság céljának pedig a társválasz-
tást, a családalapítást tartotta, vagyis, hogy „családja”
szülessen. Dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató írása a
nyíregyházi tirpákok házasságkötési szokásairól.

A fiatalok régen bálokban, lakodalmakban, templom-
ban, társas munkák alkalmával, kúton, búcsúban, vásár-
ban, vasárnap délutáni sétákon ismerkedtek meg, de nem
volt ritka a kommendálás sem, amikor egy rokon asszony
hozta össze õket.

A VAGYON IS SZÁMÍTOTT

A házasságkötés szigorú vagyoni rétegzõdés szerint tör-
tént (ez fõként a gazdagoknál volt igen fontos feltétel), de ki
kell emelni a vallást is – a nyíregyházi tirpákoknál az evan-
gélikus vallást –, ugyanis mindig nagyon vigyáztak arra is,
hogy a legény azonos vallású lányt vegyen feleségül.

A SZÜLÕK, NAGYSZÜLÕK
VÁLASZTOTTAK

A tirpákok legelevenebb és legnagyobb szabású társas
összejövetele a lakodalom volt. A leánykiválasztást a régi
idõkben nem a legény, hanem a szülõk, de leginkább a
nagyszülõk gyakorolták. A menyasszony és a võlegény
már gyerekkorában belenevelõdött abba, hogy milyen
boldog az, akinek sok béklyókája (köblös földje) van. A
tirpák felfogás szerint a boldog és gondtalan családi élet a
béklyókák számától függött. Mátis Béla a Tirpák lakadalom
címû munkájában írja: „... s bár nõsülni igen könnyû, de
olyat választani, hogy szép is legyen, jó is legyen, s még
valamennyi vagyona is legyen, bizony nehéz dolog. Mert
– úgymond – ha az ember nõsüléssel nem szerez földet,
azután már igen keveset lehet szerezni.”

KÉZFOGÓVAL KEZDÕDÖTT

A házasságkötés régi rendje szerint az esküvõt és a
lakodalmat több fontos cselekmény és hetekig tartó fel-
készülés elõzte meg. Ilyen volt a kézfogó, az eljegyzés
ünnepe is – némelyik egy kisebb lakodalommal is fel-
ért. Ekkor történt a jegyváltás is, amikor a násznagy át-
adta a menyasszonynak a võlegény ajándékát, a jegy-
pénzt, a jegykendõt, majd az 1930-as évektõl a karika-
gyûrût. A kézfogó utáni vasárnap reggel aztán a fiata-
loknak együtt illett a templomba menni. A kézfogó utá-
ni hetek valamelyikén történt meg az „iratkozás”. Egy
násznagy és két szülõ kísérte el a jegyespárt az anya-
könyvvezetõhöz, akik a régiek szerint: „a jegyzõnél be-
jelentették a házasságot, az egyháznál pedig megkötöt-
ték”. Az iratkozás után a lelkészi hivatalba mentek, ahol
a kihirdetés végett jelentkeztek. Régen az iratkozással
a katekizáció is vele járt. A lelkésznél megjelent jegyes-
párnak jól kellett tudnia a Kiskáté fõbb tételeit. A temp-
lomi kihirdetés vasárnap délelõtt mindig a prédikáció
után történt. A lelkész ilyenkor jelentette a keresztyén
gyülekezetnek a házasulandókat. A hirdetett nevekhez
mindenkor hozzátették a „tisztes” jelzõt, például Tisz-
tes Nagy János ifjú, Tisztes Kovács Zsuzsanna hajadon.
A tisztes jelzõ csak a hajadon leányt illette meg. Ha a
kihirdetett nemes rendû volt, akkor a nemes jelzõt tet-
ték a neve elé.

TÖBBNYIRE FARSANGKOR TARTOTTÁK

A kézfogó után 3–6 héttel volt az esküvõ. A XIX. szá-
zadban a lakodalmakat többnyire farsang idején tartot-
ták, de a XX. században inkább az õsz (október, no-
vember) volt a házasságkötések idõszaka, hiszen novem-
berre már kiforrt az újbor és a mezõgazdasági munká-
kon is túl voltak. A lakodalom 1798 elõtt már vasárnap

elkezdõdött, és sokszor egy hétig is eltartott. Ezt azon-
ban az egyháztanács megtiltotta. Az egyháztanács
ugyanis kimondta, hogy a lakodalmakat kedden és szer-

dán kell tartani és két napnál tovább nem szabad nyúj-
tani. Korlátozták a lakodalmas muzsikálást is. A családi
hagyományok során láthatjuk, hogy a lakodalmak tar-
tását az evangélikus egyház mindig szûkebb korlátok
közé próbálta szorítani.

Tirpák lakodalmas. 2016. október 8. Az evangélikus nagytemplom elõtt

Menyasszony és võlegény. Markóbokor, 1920.

(Bodnár Zsuzsanna gyûjtése)

(Trifonov Éva felvétele)

BOTRÁNYOSAN VISELKEDTEK

A XIX. század elsõ felében a menyegzõ elõestéjén szo-
kás volt a menyasszony ágyának és ládájának vitele. Egy-
kori leírás szerint a nyoszolyólányok és leányok botrányo-
san viselkedtek, sivítva és kurjongatva a város minden ut-
cáját összevissza járták, teli torokból daloltak. Többnek
keze-lába tört, s a meghûlés miatt is sokan váltak e káros
népszokás áldozataivá. Ezen szokások ellen az egyház
szigorúan fellépett.

SZEKEREKKEL MENTEK

Az esküvõ menete Márkus Mihály leírása szerint rövi-
den a következõképpen történt: Az esküvõre a meny-
asszonyt két nyoszolyóasszony kísérte. A templom kö-
zelében elcsendesedett az egész menet, abbahagyták a
danolást, italozást, kurjongatást. A szekerek szép sorban
a templomajtó elé álltak és a násznép leszállt. A szeke-
rek továbbálltak és a templom oldalán várakoztak. Az-
tán a násznép bevonult a templomba. A templomajtóig
az elsõ võfély vezette a menyasszonyt, ott azonban át-
adta a võlegénynek. A násznép részben a padokba ült,
részben állt, megkezdõdött a szertartás (mindez az evan-
gélikus templomban történt). A szokásos papi prédiká-
ció után eskütétel következett, utána pedig a pap áldása.
A szertartás után a pap eltávozott a sekrestyébe, ahova a
fiatalok a násznagyukkal követték. Régen szokásban volt
az oltár megkerülése és a perselyezés is. Az esküvõ al-
kalmával az új életre induló võlegény és menyasszony a
Tranoscius énekeskönyvet kapta ajándékul, hogy szüle-
ikhez hasonlóan éljenek vele. Az egyházi esküvõ után
még a legszegényebbek is a fényképészhez mentek
„vétetkõzni”, hogy életüknek eme legnevezetesebb for-
dulópontját képekben is megörökítsék.

NEM MARADHATOTT EL
A MULATSÁG SEM

Lakodalmak idején a násznagy ebédhez hívott minden-
kit. Evés elõtt énekeltek, rendszerint a Tranoscius énekes-
könyv 1012. számú énekét. A lakodalmi vacsorán étke-
zés elõtt régi szokás szerint imádkoztak. Az imát a nász-
nagynak hangosan kellett elmondania és a szükséges ré-
szeket a násznép csöndesen utána mondta. Az étkezés
után következett a lakodalmi mulatság.

Dr. Bodnár Zsuzsanna
néprajzkutató
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: pénzügyi ügyintézõ.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idõre szóló jogviszony
(6 hónap próbaidõvel) 2020. április 30. napjáig, utána hosszabbítható.

                                  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata alapján a munkakör betöltõje által ellátandó fõbb felada-
tok: a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályához tartozó pénzügyi feladatok
végzése.

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

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szak-

képzettség,
– mérlegképes könyvelõ szakképesítés megléte.

Elõnyt jelent:
– államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok má-

solata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk meg-

ismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör betölthetõ legkoráb-
ban 2019. március 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás

menedzsment nyújt (06-42/524-524/103 mellék).

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

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

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Em-
beri Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

– Elektronikusan a humanpolitika@nyiregyhaza.hu e-mail-címre, szkennelve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 26.

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

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu (2019. 02. 08.)
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu (2019. 02. 08.)
– KÖZIGÁLLÁS (2019. 02. 08.)
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KÖZELEG A FELSÕOKTATÁSI JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ
ÚJDONSÁGOKKAL IS VÁRJÁK A LEENDÕ HALLGATÓKAT A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN

Még lehet jelentkezni a 2019. szeptemberben induló
alap-, osztatlan és mesterképzésekre, szakirányú tovább-
képzésekre, valamint felsõoktatási szakképzésekre. A fel-
vételizõk – a 2019. február 15-ei jelentkezési határidõig
– legfeljebb hat helyet (ebbõl hármat díjmentesen) jelöl-
hetnek meg az E-felvételiben. A három díjmentes helyen
túli jelentkezésekért 2-2 ezer forint kiegészítõ díjat kell
fizetni – tájékoztatta lapunkat Halkóné dr. Rudolf Éva, a
Nyíregyházi Egyetem Igazgatási és Humánpolitikai Köz-
pontjának központvezetõje.

Mindenekelõtt az általános tudnivalók: az E-felvételi
rendszert a jelentkezõk a www.felvi.hu-ról érhetik el, de
ehhez regisztrálniuk kell a honlapon. A pontszámítás az
alapképzésen, osztatlan képzésen és felsõoktatási szak-
képzésen 500 pontos rendszerben történik, vagyis a ta-
nulmányi és érettségi pontok (maximum 400 pont) mellé
különbözõ jogcímeken maximum 100 többletpont kap-
ható. A mesterképzéseken a jelentkezõk maximum 100
pontot szerezhetnek, a pontszámítás szabályait a felsõok-
tatási intézmény határozza meg és teszi közzé a
www.felvi.hu-n, valamint a Nyíregyházi Egyetem honlap-
ján, a www.nye.hu oldalon.

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS NAPPALIN
– A jogszabályi minimum ponthatár idén változatlan:

az alap- és osztatlan mesterképzések esetében 280, felsõ-
oktatási szakképzéseknél 240, mes-
terképzések esetében pedig 50 pont,
tehát ezen ponthatárok alatt teljesítõ
jelentkezõk nem vehetõk fel a felsõ-
oktatásba. A Nyíregyházi Egyetem a
2019. évi általános felvételi eljárás-
ban a felsõoktatási szakképzéseket és
az alapképzési szakokat – néhány
szak kivételével – nappali és levele-
zõ munkarendben egyaránt, míg a 10
féléves osztatlan tanárképzési szak-
párokat csak nappali munkarendben

hirdeti meg – hangsúlyozta az intézményi specialitásokat
Halkóné dr. Rudolf Éva.

SZOCIÁLPEDAGÓGIA MESTERSZAK
A színes képzési palettából pedig érdemes kiemelni

néhány olyat, amelynél változások történtek. Szociál-
pedagógia mesterképzési szakra elõször a tavalyi pótfel-
vételi eljárás során lehetett jelentkezni. Akkor azonban

még csak levelezõ képzésre, idén már nappalira is bead-
hatják jelentkezésüket a szak bemeneti feltételeként elfo-
gadható oklevéllel és végzettséggel, illetve az adott mes-
terképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek
elismertetésével rendelkezõk.

KÖZÖSSÉGSZERVEZÕK, REPÜLÕMÉRNÖKÖK
Ebben az évben a közösségszervezés alapképzési sza-

kot az ifjúsági közösségszervezés szakirány mellett a hu-
mánfejlesztés szakiránnyal hirdetik meg. A korábban hi-
vatásos repülõgép-vezetõi alapképzési szakuk neve meg-
változott. Az idei tájékoztatóban már repülõmérnöki alap-
képzési szakként szerepel.

EDZÕ ALAPKÉPZÉS
– A Nyíregyházi Egyetem a 2019. évi általános felvételi

eljárás keretein belül elõször hirdeti meg az edzõ alap-
képzési szakot úszás és labdarúgás specializációval. Az
edzõ alapképzési szakon intézményünk gyakorlati vizs-
gát szervez, ahol legfeljebb 200 pont szerezhetõ. A felvé-
teli összpontszámot ezen a szakon kizárólag a gyakorlati
vizsgaeredmény megduplázásával számítják ki, többlet-
pontok hozzáadása nélkül, az újdonságokról a Nyíregy-
házi Egyetem honlapján olvashatunk is – tette hozzá a
központvezetõ.

Sokakat érdekelhet, hogy a képzések többségére hir-
detnek állami ösztöndíjas felvételt, de vannak kivételek

is, erre vonatkozóan ismételten a Felvételi Tájékoztató ad
pontos útmutatást.

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAK
Ha a jelentkezõ jogosult állami ösztöndíjas képzésre,

és az intézmény hirdet ilyen képzést, és a felvételizõ meg-
jelölte ezt a lehetõséget, akkor az intézményi kapacitás
mértékéig felvehetõ ösztöndíjas képzésre, kivétel néhány
szak, ahol emellett még el kell érni egy központilag meg-
állapított ponthatárt.

NÕ A HALLGATÓI NORMATÍVA
– Örömmel mondhatjuk el, hogy 2019-ben 128 ezer 520

forintra, 2020-tól pedig 166 ezer 600 forintra nõ a hallgatói
normatíva. Ez 40 százalékos emelkedést jelent a korábbiak-
hoz képest. Az emelés pozitív hatással lesz a hallgatók lak-
hatási, tankönyv- és jegyzettámogatására, a sport- és kultu-
rális juttatásokra, illetve a szociális támogatásokra és ösztön-
díjakra is. Újdonság, hogy azon diákok számára, akik az
Arany János Tehetséggondozó Program keretében tanultak
és a Nyíregyházi Egyetemen folytatják tanulmányaikat, az
alábbi támogatásokat biztosítjuk: 15 százalékos kedvezmény
az önköltség összegébõl, illetve 15 százalékos kedvezmény
a kollégiumi térítési díjból. Reméljük, ezek a tények is segítik
a diákokat és szeptemberben minél többjüket a Nyíregyházi
Egyetemen üdvözölhetjük – utalt a financiális elõnyökre is
Halkóné dr. Rudolf Éva.                   (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Halkóné
dr. Rudolf Éva

MICHAEL JACKSON PORTRÉJÁT IS ELKÉSZÍTIK LEGÓKOCKÁKBÓL
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Mik-

lós Szakközépiskolájának Tekerd! csoportja elnyerte az
Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének pályáza-
tát. A program keretében Magyarország 10 városában
szerveznek a középiskolásoknak közös építést legó-
kockákból. A mozaikképek közel 2x2 méteresek, 36 100
kockából állnak és olyan híres amerikaiak portréját ábrá-
zolják, akik hátrányos helyzetûek voltak vagy a kisebb-
séghez tartoztak.

„Keverd a kockákat” címmel szervez országos közös-
ségépítõ programot a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollé-
giumának Tekerd! csoportja. A rendezvénysorozat egyik
fõ célja a közösségépítés és a középiskolások kreativitá-
sának kiaknázása. A másik célja, hogy megmutassa a szo-
ciálisan hátrányos helyzetû gyerekeknek azt, hogy közö-
sen, egymást támogatva bármilyen siker elérhetõ.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a ren-
dezvényen elmondta, büszke, hogy Nyíregyházán ilyen
tehetséges fiatalok élnek. Hozzátette, a városvezetés évek
óta kiemelt figyelmet fordít a támogatásukra.

TÖBB MINT HARMINCEZER LEGÓKOCKA

Az országjáró programot az Amerikai Egyesült Államok
Nagykövetségének köszönhetõen valósítják meg, így Ma-
gyarország 10 városában építhetnek közösen a középis-

kolások. A mozaikképek közel 2x2 méteresek, 36 100
kockából állnak és olyan híres amerikaiak portréját ábrá-
zolják, akik hátrányos helyzetûek voltak vagy a kisebb-
séghez tartoztak. Nyíregyháza a harmadik állomása a ren-
dezvénysorozatnak, 9 iskolából érkeztek gyerekek és
Michael Jackson portréját készítik el.

– A középiskolásoknak az volt a feladata, illetve úgy je-
lentkezhettek, hogy ki kellett választaniuk egy olyan ame-
rikai személyt, aki vagy kulturális, vagy sport, vagy pedig
mûvészeti élet területén valamilyen kimagasló eredményt
ért el, és errõl a személyrõl kellett plakátot készíteniük bár-
milyen technikával. Egy 3 fõs zsûri választotta ki azt az egy

plakátot, amit itt közösen, minden csapat megépített – mond-
ta el Hudák Zsolt, a Tekerd! csoport vezetõje.

A Tekerd! csoport 5 évvel ezelõtt jött létre diákok kez-
deményezésére a Wesselényiben. Az elsõ legókockákból
elkészített kép után pedig már nem volt megállás. A cso-
portot támogatja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, a
Wesselényi és a LEGO helyi közösségi szerepvállalás prog-
ramja. A csapat 24 fõbõl állt, jelenleg 13 állandó tagja
van, mert 11 fõ már végzett az iskolában. 10 volt diák
dolgozik, 1 egyetemen tanul, de szabadidejükben vissza-
járnak építeni. Ez jól mutatja, hogy elérte célját a csoport,
hiszen megakadályozta az iskolából való lemorzsolódást,
reményt keltett és utat mutatott a nehéz körülmények kö-
zött élõ diákoknak.

A NASA-VAL IS DOLGOZTAK MÁR EGYÜTT

Folyamatos a külföldi támogatás is, dolgoztak már együtt
a NASA-val, a Lamborghinivel, a legújabb logójukat pe-
dig egy Barcelonában született, Amerikában dolgozó
mûvész tervezte, aki korábban az AC/DC, a The Rolling
Stones és Katy Perry albumának borítóját készítette. Leg-
újabb különleges alkotásukat a Vakok és Gyengénlátók
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével közösen
hozták létre, érdekessége, hogy egy teljesen fekete, 4,5x1,5
méteres kép, amire Braille-írással rakták ki a kockákat.
Február 23-ától megtekinthetõ a Jósa András Múzeumban.

(Szerzõ: Kanócz Rita)
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A SZAKSZERVEZETEK SZÉKHÁZA A SZABADSÁG TÉRRÕL
Korábbi cikkünkben a Színészházat, mint modern és a

városban meghatározó épületet elemezte Kulcsár Attila.
A sorozat folytatásaként pedig a szakszervezeti székház
következik, a Szabadság térrõl. Az Ybl-díjas alkotó szán-
dékai szerint a sorrend sem a véletlen mûve...

A Váci Mihály Kulturális Központ közelsége nyomasz-
tó. Mint elefánt után szerepelni a cirkuszban egy lovas
számnak. De a városépítés már ilyen. Az utána következõ
nem lehet közömbös az elõtte épülttel szemben, nem for-
díthat neki hátat, valahogy viszonyulni kell hozzá...

A MÛVHÁZ KÖZELSÉGÉBEN

Szerencsés, hogy a tervezõ azonos. Bán Ferenc kapott
megbízást, hogy a rendõrség elõtti szabadon maradt tér-
ségre tervezzen egy irodaházat. A szakszervezetek a nyolc-
vanas években még nagyhatalmaknak számítottak. Min-
denki tagja volt valamelyik szakmáját képviselõ szerve-
zetnek. Nagy irodaház kellett hozzá, sok irodával, jelen-
tõs tanácsteremmel, ahol a plenáris üléseket tartották.

VISZONY A RÉSZEK KÖZT

Ha ez a ház olyan lenne, mint az egyik fele, nem kerül-
hetne bele a jó példaként említett modern építészeti alko-
tások közé. Függönyfalas dobozból tizenkettõ egy tucat.
Számtalan ilyen irodaház épült a nagyvilágban... Nyíregy-
házán például a KEMÉV volt székháza, most a társada-
lombiztosítás egyik épülete, a Bethlen Gábor utca sarkán.
Az efféle irodaházakban a nagyterem egy földszintes nyúl-
ványban található, a rekeszes középfolyosóra szervezett
irodatömeg mellett, vagy éppen a legfelsõ emeleten van a
közgyûlési terem, mert itt a legkönnyebb kialakítani, mint
egy padláson. Esetünkben valamiféle viszony van a két
tömeg között. Két egyenlõ élhosszúságúra szerkesztett
kocka áll egymás mellett. Mint egy ikerpár. Az egyik erõ-
tõl duzzadó, a másiknak kilátszanak a bordái. Az egyik
egy hiánytalan kocka, a másik elemeire lebomlott, vagy
fel sem épült torzó.

FUNKCIONÁLIS SZERKEZET

Ez csak a strukturális szerkezetük, ami azonban funkci-
onális tartalommal van megtöltve. Az egyikbe összeren-

dezte a sorolható, egynemû dolgokat, a másikba nagyte-
reket, a közösségi használatúakat. Mindezt szerkezeteik-
kel is jelezte. Ez a ház szinte egy idõben épült a Színész-
házzal. Hasonló LIFT-FORM technológiával. Megépült a
hat szint magas árbóc, és felülrõl lefelé ereszkedve meg-
valósultak az irodaszintek alatta. Itt azonban függönyfa-
las, plasztika nélküli, unalmasan bekockázott ablakosztá-
sok veszik körül a szinteket, eltakarva a ház szerkezetét
és alaprajzi felosztását. De csak azért, hogy a másik tö-
megen bemutathassa mindazt, amit a mellette álló kulissza
eltakar.

IKERTÖMEG, GONDOSKODÁSSAL

Az ikertömeg is minden gondoskodást megkapott ter-
vezõ teremtõjétõl. Ugyanolyan magas tartóváza van. Be-
foglaló mérete is pontosan annyi, csak nem jutottak bele
rekeszek, mert itt kapott helyet a nagy tárgyalóterem, ahol
a fontos dolgok születnek, amelybe már nem állhat bele
pillér, amelyik a tisztánlátást korlátozza. Ezért annak bal-
dachin plafonját – másképpen födémét – az árbócoktól
befüggesztett acélrudak tartják. Statikusa Gere József volt.
Kérdezhetnék, hogy mi szükség volt erre? Az egyik, hogy
ha egy szerkezeti rendszert használunk, ne csináljunk ösz-
vért belõle. Legyen mindene abból összerakva. Ha fából
van a hintaszékünk, ne legyen benne bambusz. Ha az
egyik gyerekünk kerékpárt kap, a balesetet szenvedett test-
vére kerekesszéket – ugyanabból a márkából. A másik ok,
hogy a mûvelõdési ház közelségében kellett egy tagolat-
lan robosztus nyugalom, és kellett egy hozzá hasonló,
acéltraverzekkel operáló vázszerkezet.

KOMMUNIKÁLNAK EGYMÁSSAL

A két tömeg egymással is kommunikál. Az egyiken a
függönyfal üveg és szakipari négyzetei finom tükrözõdé-
sekkel fordultak környezetük felé, a másikon a raszter sem-
leges kockáiban lyukak tátonganak, és a szoknyásan, bás-
tyákat idézõ kiszélesedõ zárt dobozból látszik kihúzódni
az épület acélváza.

ÖSSZETARTOZNAK

A ház a kontrasztokkal is operáló két testvértömeg,
amely a földszinten és az elsõ emeleten kapcsolódott össze

tágas közlekedõkkel, de csak annyira, hogy a két karakter
elkülönülhessen. A fémmel borított lépcsõházi doboz
egyúttal az összetartozás hangsúlyozása is, afféle kézfo-
gás a testvér kubusok között.

MEGMARAD A KARAKTERE

A funkciói a nyolcvanas évek óta kiüresedtek, a belsõ
tereibe födémet és új tulajdonhatárokat húztak. A hom-
lokzata leegyszerûsítõ átalakításokon esett át, a kockás
füzet rasztere vonalassá vált, tömör parapeteket kapott és
ablaksávokat – de sebaj. Szerkezetes jellege azért is nagy
találmány, mert a házat sem a gondatlan kivitelezés, sem
az utókor összekókányolása nem tudja alapvetõen meg-

változtatni, a háznak állni kell. Értékei, egyedi karaktere
megmarad. A nagydumás gyerek mindig a társaság kö-
zéppontjában marad – lehet, hogy zenész lesz vagy poli-
tikus, hogy sikerélményei folyamatosak legyenek.

ERÕS ELEM AZ EREDETI

A ház mindig a kontrasztok illusztrációja marad. Ilyen
a modern építészet, ha csak funkcionalista, és ilyen, ha
megröntgenezzük. A mûvelõdési ház ikonikus épületének
kisugárzása környezetét is megihlette, megfertõzte. A Kos-
suth teret a historikus épületek térfala hozza létre, a Sza-
badság teret a mûvelõdési ház alatti fókuszában a mo-
dern Nyíregyháza épületei, melynek legerõsebb eleme az
eredeti szakszervezeti székház.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 9., szombat 19.00 Balfácánt vacsorára!, Bérletszünet, Nagyszínpad

Február 11., hétfõ 9.30 A kék bolygó, Aladdin bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A kék bolygó, Babszem Jankó bérlet, MÛvész Stúdió

Február 12., kedd 10.00 A kék bolygó, Csiribiri bérlet, MÛvész Stúdió
17.30 Emlékezni és emlékeztetni, Bérletszünet, Bencs Villa

Február 13., szerda 9.30 A kék bolygó, Bubu bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A kék bolygó, Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió

Február 14., csütörtök 10.00 A kék bolygó, Gumimacik bérlet, MÛvész Stúdió

Február 15., péntek 17.00 Hamupipõke, Bemutató elõadás, Nagyszínpad

ÓVODÁSOK DÖNTENEK BOLYGÓNK SORSÁRÓL
Épp húsz éve debütált rendezõként Nyíregyházán Bal

József, akinek legújabb munkáját, A kék bolygót lapunk
megjelenésének napján, pénteken mutatják be színésze-
ink a MÛvész Stúdióban.

Frenetikusra sikeredett az indulása a Móricz Zsigmond
Színházban, hiszen Az ifjúság édes madara Szabó Tünde
és Szalma Tamás játékában felejthetetlen élményt nyújtott
mindnyájunknak, akik láthattuk. Ezt követte néhány éve
az Égigérõ fû, A Mumus, majd a Sárkányölõ Krisztián.

– Ez utóbbi elõadást két évadon át láthatta a közönség
– nyilatkozta lapunknak Bal József. – Késõbb megrendez-
tem a József Attila Színházban is ezt a mesés lovagi tor-
nát. Nagyon szerettem benne, hogy sikerült aktívan be-
vonnunk a kicsiket. Ezt a fajta munkát akartam most is
folytatni. Erre tökéletesen alkalmasnak ígérkezett A kék
bolygó címû mese, amelyik annak idején elnyerte az Iz-
landi Irodalmi Díjat is. Igen népszerû a mû, hiszen 22
nyelvre lefordították, aminek egyik oka, hogy nagyon fon-
tos témát és annak felhangjait tárgyalja a kicsik számára is
érthetõ módon. Egy gyerekek által lakott ideális bolygóra
megérkezik egy felnõtt, egy porszívóügynök, akit Kosik
Anita és Kónya Merlin Renáta játszik (hogy miért ketten,
az titok), s ezt követik a bonyodalmak. A nézõk és a szí-
nészek, akik a gyermekeket játsszák, egy táborba kerül-
nek az elõadás során. Az ügynök ugyanis egy sor mókás,
izgalmas, csábító dolgot ajánl fel számukra, amelyeknek
elfogadása – mint késõbb kiderül – károkat okoz mások-
nak, illetve a környezetnek. A gyermekek részt vesznek
sok döntés meghozatalában, amelyek következményeit a
végén látják majd meg. Akarnak-e repülni, szeretnék-e,
ha a nap mindig sütne?

KÖRNYEZETVÉDELEMRE NEVELI
A GYEREKEKET

Mint a rendezõ elmondta, rá kell a kicsiknek egyebek
mellett arra jönniük, hogy a bolygó túloldalán is élnek
emberek, s ha itt mindig ragyog az ég, az ott lakók nem
kapnak soha fényt. A mesét több mint öt éve mutatták be
az Izlandi Nemzeti Színházban, Magyarországon pedig
színházpedagógiai foglalkozáson játszották Debrecenben
Madák Zsuzsa rendezésében. A porszívóügynök a törté-
netben azokat jelképezi, akik kihasználják a mi kénye-

lemszeretetünket, s azon nyerészkednek. Az ügynök min-
dig felkínál bizonyos dolgokat a gyerekeknek, de fizetsé-
gül egy-egy darabot kér a fiatalságukból. Ez a különös fi-
zetõeszköz nyilván szimbólum, és több megfejtése is le-
het. Bal József azt emelte ki, hogy ifjúsággal fizetni vala-
miért az elpazarolt idõt jelenti, amit nem lehet többé vissza-
szerezni. Megjelenik még témaként az elõadásban az
empátia, a tolerancia, a manipuláció, illetve annak ve-
szélye. Mindez persze az óvodások nyelvére, a játékra

lefordítva, amikor is a bohócot, a különös lényeket szem-
lélve, nevetve és drukkolva olyan témákkal találkoznak,
amelyek késõbbi életük során újra és újra meg fognak je-
lenni, mindig más alakban. Rendezõként akkor lenne bol-
dog, ha az elõadás végén minél több gyermek vehemen-
sen részt venne azon a kupaktanácson, amelyen nekik kell
befejezni a mesét, és megoldást találni az elõadás során
felhalmozódott problémákra.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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NYÍREGYHÁZÁRÓL A VILÁGRANGLISTÁRA

NEMZETKÖZI EDZÕMECCSEK
Átlövõ szélen, támadás a jobb, védeke-

zés a bal oldalon, lövések két passz után.
A napokban ért csak véget a férfi kézilab-
da világbajnokság, a szurkolók pedig az-
zal szembesülhettek, hogy még gyorsabb,
még dinamikusabb lett a játék.

– A VB egyik legfontosabb üzenete, hogy
a stabil védekezés és a jó kapusteljesítmény
a siker kulcsa. Ezt a dánok a norvégok el-
len tökéletesen bizonyították, az addig tá-
madásban nagyon hatékony norvégok nem
tudtak mit kezdeni a dánokkal. Utóbbiak
több meglepetéssel is szolgáltak, az egyik
ilyen volt, hogy miközben az átlövõ az
egyik oldalon támadott, a másikon véde-
kezett. Ennek is köszönhetõen nyertek. És
persze gyorsult a tempó, 2 méteres óriások
118 km/órás sebességgel lõttek kapura –
mondta Varga Zsolt, a Nyíregyházi KC szak-
mai igazgatója.

Természetesen egy-egy nagy verseny arra
is jó, hogy a kézilabdavilág új taktikai ele-
meket tanuljon. És ha már a Nyíregyházát
említettük, a csapat igyekszik a felkészülés
során olyan határon túli együttesek ellen
pályára lépni, akik szintén nagyobb tem-
pót diktálnak.

– A Nagybánya a román elsõ ligában

GYORSUL A TEMPÓ KÉZILABDÁBAN

szerepel, olyan játékosuk is van, aki egy
éve még a Bajnokok Ligájában szerepelt.
Az edzõmérkõzésen ugyan kikaptunk, de
hozzászokhatnak a játékosok a gyorsabb
kézilabdához. Egy-egy szituációt hamarabb
kell lereagálni, másképp kell védekezni,
gyorsabban kell gondolkodni. Hasonló volt

a helyzet a Kolozsvár ellen is. Biztos va-
gyok benne, hogy a játékosaink ezekbõl a
meccsekbõl profitálnak majd a bajnokság
során – tette hozzá a szakmai igazgató.

Apropó bajnokság. A szezon február 15-
én Debrecenben indul az NYKC számára,
az elsõ hazai ellenfél pedig az Ózd lesz.

Az NYKC játékosaira nagy csaták várnak tavasszal

Február 8., péntek 19.00 Bánki tor-
naterem, Sunshine-NYIKSE–Szolnok
kosárlabda-mérkõzés

Február 10., vasárnap 14.00 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Ceg-
léd labdarúgó-mérkõzés

Február 10., vasárnap 16.30 Conti-
nental Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
Nagykõrös kosárlabda-mérkõzés

Február 10., vasárnap 18.00 Nyír-
egyháza Spartacus–Cegléd labdarúgó-
mérkõzés közvetítése

Alig múlt kétéves, amikor golfütõt fo-
gott elõször a kezébe. Akkor még az édes-
apjának le kellett vágnia az ütõ nyelét,
hogy használni tudja. Závaczki Bálint a
golfpályán nõtt fel, ma pedig már a leg-
jobb magyar férfi versenyzõ. A világrang-
listán a legjobb kétezer között van – ami
annak tükrében, hogy több millióan játsza-
nak, és hogy csak rangos verseny megnye-
résével lehet egyáltalán a világranglistára
kerülni –, óriási dolog. Fõleg, hogy 2018-
ban nem a pontok szerzése volt a fõ szem-
pont.

– Több korosztályos versenyen indultam,
de ezekkel nem lehetett ranglista pontokat
szerezni. A marokkói Gymnasiade viszont
óriási élmény volt, azt tartják, az olimpia
és az Universiade után a legkomolyabb
ilyen jellegû verseny. 70 ország 4500 spor-
tolója vett részt, Magyarországot 68-an
képviselhettük, és itt sikerült bronzérmet
szereznem – mondta Závaczki Bálint.

A fiatal golfozó aztán gyõzött a Magyar
Nyílt Bajnokságon, majd ennek köszönhe-

tõen a szövetség õt delegálta a skóciai ju-
nior világbajnokságra.

– Különleges érzés volt ott játszani, fõ-
leg egy világbajnokságon. Ezt a versenyt
kétévente rendezik, és végül 13. lettem –
mondta a fiatal sportoló, aki ezzel történel-
met írt, mert magyar golfozó ilyen elõkelõ
helyen még soha nem végzett.

Aztán gyõzelem a magyar junior openen,
dobogós hely Bulgáriában, a Törökország-
ban elért eredménynek köszönhetõen pe-
dig 56 helyet lépett elõre a ranglistán. A
versenyek között pedig tanulás, eddig há-
romszor vehette át Bálint a „Magyarország
jó tanulója – jó sportolója” elismerést. Mi-
vel idén is kitûnõ lett, így nem kell hozzá
nagy jóstehetség, hogy negyedszer is meg-
kapja.

Januárban már a felkészülésé a fõszerep,
idén elõször egy külföldi edzõ is segíti majd
a munkáját, a cél pedig az, hogy tovább
lépjen elõre a ranglistán. Tehetségérõl min-
dent elmond, hogy a Hungarian Golf Ma-
gazin 2018-as összefoglaló számának cím-
lapján Závaczki Bálint látható...

ZÁVACZKI BÁLINT A LEGJOBBAK KÖZÖTT

2019. február 15., péntek 19.00
DEAC NK Kft.–Nyíregyházi SN Kft.
2019. február 23., szombat 18.00
Nyíregyházi SN Kft.–ÓAM-Ózdi KC
2019. március 3., vasárnap 18.00
Mizse KC–Nyíregyházi SN Kft.
2019. március 9., szombat 18.00
Nyíregyházi SN Kft.–Balassagyarmati
Kábel SE
2019. március 16., szombat 18.00
Törökszentmiklósi Székács–Nyíregyhá-
zi SN Kft.
2019. március 24., vasárnap 18.00
Balmazújvárosi KK–Nyíregyházi SN
Kft.
2019. március 30., szombat 18.00
Nyíregyházi SN Kft.–ContiTech FKSE-
Algyõ
2019. április 5., péntek 19.00
KTE-Piroska szörp–Nyíregyházi SN Kft.
2019. április 28., vasárnap 18.00
Nyíregyházi SN Kft.–Békés-Drén KC
2019. május 10., péntek 18.00
Orosházi FKSE-LINAMAR–Nyíregyházi
SN Kft.
2019. május 18., szombat 19.00
Nyíregyházi SN Kft.–PLER-Budapest

Závaczki Bálintra fontos versenyek várnak 2019-ben
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza a „Nyíregyháza Város Közbiz-
tonságáért” „Sztárek Ferenc-díj” kitüntetés adomá-
nyozásának rendjét.

A kitüntetés a város lakosságának közbiztonsága ér-
dekében hosszabb idõn át végzett áldozatkész és fe-
lelõsségteljes hivatásos tûzoltói, rendõri, polgárõri,
közterület-felügyelõi területen végzett tevékenység el-
ismerésére adományozható.

A kitüntetést évente egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozására bármely természetes

vagy jogi személy tehet javaslatot.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-

tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2019. február 28. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza „Nyíregyháza Város Sportjá-
ért” „Kovács (Bütyök) József-díj” kitüntetés adomá-
nyozásának rendjét.

E kitüntetés a városban eredményesen tevékenyke-
dõ vagy kiemelkedõ sportsikert elért sportolónak, sport-
szakembernek adományozható.

A kitüntetést évente egy személy kaphatja.

A kitüntetés adományozását bármely természetes
vagy jogi személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2019. február 28. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

FELHÍVÁS

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁKPROGRAMOK

KEDDEN IS CSALÁDI KORI
A nagy sikerre való tekintettel a „Mozdulj Nyíregy-

háza!” programon belül – a szombati idõpontok mel-
lett – az önkormányzat lehetõséget biztosít kedd es-
ténként is 19.00 és 20.30 között családi korcsolyázás-
ra a Városi Jégpályán. Belépõjegy megvásárlását kö-
vetõen a korcsolya a jégpályán bérelhetõ. Szakkép-
zett oktatót a Sportcentrum szakembereinek bevoná-
sával ingyenesen biztosítanak! Bejelentkezés a 06-30/
601-6066-os telefonszámon.

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. február 12., 16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther utca 3.,

Fidesz iroda.

Ágoston Ildikó (6. sz. vk.
önkormányzati képviselõje) fogadóórát

tart.
Idõpont: 2019. február 12., 16.00 óra.
Helyszín: Sóstóhegy, Fácán utca 2/B,

Egészségház.

Halkóné dr. Rudolf Éva (3. sz. vk.
önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. február 11., 17.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Jósavárosi
Polgárõr Egyesület, Ungvár stny.

SENIOR ÖRÖMTÁNC a Kertvárosi Közösségi Házban pén-
tek délelõttönként, 10.00–11.00 óráig. Vezetõ: Juhász Lász-
lóné. Bõvebb információ: 42/342-213, kertvaros@vaci-
muv.hu.

NÉPTÁNC a Kendermorzsa Tánccsoporttal február 8-án,
15-én és 22-én a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

JÓGAFOGLALKOZÁSOK (nõi jóga: péntek 19.30–20.30,
gerincjóga: szombat 9.30–10.30) Figeczky Emese jógaoktató
vezetésével a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. A részvétel nem
ingyenes.

NYÍREGYHÁZI MÉDIA ÉS ZENE BÖRZE február 9-én 9.00–
13.00 óráig a Váci Mihály Kulturális Központban. Használt
és új lemezek eladása, cseréje. A belépés díjtalan!

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – február 9-én 9.30–12.30: farsangi maszkok készíté-
se. 12-én 14.00–16.00: üdvözlõkártya készítése. 14-én 14.00–
16.00: ajándékboríték készítése.

KOCKAÉPÍTÕ HÉTVÉGE február 9-én és 10-én 10.00–
17.00 óráig a Városmajor u. 2. szám alatti Civilházban, a
Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület szervezésében. Prog-
ramok: kiállítás LEGO modellekbõl, legózás és legós progra-
mok az egész család részére. Távirányítós, nagyméretû LEGO
jármûvek, és motoros lépegetõ dínó kipróbálása. Játszóház:
szabad építés, Duplo vonat, állatkert és kockák. Babaház lá-
nyoknak, sportkészletek, foci- és kosárlabdameccsek, snow-
boardverseny. Legós céllövölde, autópálya, halacskapecázás,
katonák, robotok, harcosok.

MESE AZ ERDÕRÕL. A Burattinó Bábszínház elõadásai –
február 9-én 16.00 és 10-én 10.00: Mese az erdõrõl. Hely-
szín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

VAN EGY VÁROS A SZÍVEMBEN – a Képmás zenekar le-
mezbemutató koncertje február 9-én 18.00 órától a Város-
majori Mûvelõdési Házban. Belépõjegyes!

FARSANGI RÖGTÖNZÉSEK – a Vásárhelyi László Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola dráma tagozatosainak vetélkedõje – feb-
ruár 10-én 14.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban.

SENIOR TÁNCHÁZ ÉS ÖRÖMTÁNC a Váci Mihály Kultu-
rális Központban, ingyenesen. Táncház minden hétfõn, öröm-
tánc minden szerdán 11.00–12.00 óráig.

CSONTRITKULÁS ELLENI GYÓGYTORNA (hétfõ, szerda
15.00–16.00) Gyurisné Kanyári Szilvia vezetésével a Jósa-
városi Mûvelõdési Házban. A részvétel nem ingyenes.

A KODÁLY TÁRSASÁG ELÕADÁSA február 11-én 17.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

ASZTALITENISZ. Ingyenes családi asztaliteniszezési lehe-
tõség február 11-én, 18-án és 26-án 18.30-tól a Nyírszõlõsi
Közmûvelõdési Színtérben. Vezetõ: Sallai Zoltán edzõ.

ZENÉS ALAKFORMÁLÓ TORNA (hétfõ, csütörtök 18.30–
19.30), illetve FITT TORNA (szerda, péntek 17.30–19.00, al-
kalmanként vasárnap 17.00–18.30) Jobbágy Éva vezetésével a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban. A részvétel nem ingyenes.

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás feb-
ruár 12-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Ve-
zeti: Ferenczné Endresz Klára.

BIBLIAI TÖRTÉNETEK – vetítéssel egybekötött elõadás feb-
ruár 12-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

EMLÉKNAP. Emlékezni és emlékeztetni – a kommunizmus
áldozatainak emléknapja február 12-én 17.30-tól a Bencs Vil-
lában. Pregitzer Fruzsina, Fridrik Noémi, Bata Hajnalka (nép-
dalénekes), Gyuris Tibor és Horváth Viktor, a Móricz Zsig-
mond Színház mûvészeinek mûsora.

SAKKSZAKKÖR február 13-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

HOMO ILLUSION – a CarPEDIGnem együttes lemezbe-
mutató koncertje február 13-án 17.00 órától a Városmajori
Mûvelõdési Házban.

NEMZETKÖZI KÖNYVAJÁNDÉK NAP február 14-én 9.00–
18.00 óráig a Móricz Zsigmond könyvtárban.

INGYENES GERINCTORNA a Mozdulj Nyíregyháza! prog-
ram keretében február 14-én, 21-én és 28-án a Nyírszõlõsi
Közmûvelõdési Színtérben.

VALENTIN-NAPI KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS gyerekeknek
február 15-én 10.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban.
Bõvebb információ, csoportos bejelentkezés: 42/462-400.

KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ (ingyenes) február 15-én 10.00
órától a Mandabokori Mûvelõdési Házban.

KÖNYVBEMUTATÓ. Ladányi András Mussó könnycsep-
pek címû könyvének bemutatója február 15-én 16.00 órától
a Móricz Zsigmond könyvtárban. A kötetet bemutatja: Ladá-
nyi Miklós (a könyv egyik fõszereplõje és szponzora), dr.
Joseph Bertha atya (az Egyesült Államokban élõ görögkatolikus
pap, egyházi mûvészettörténész), Ladányi András író (a kötet
szerzõje).

TÁRLATMEGNYITÓ Sz. Nagy Tímea textilszobrász növen-
dékeinek alkotásaiból február 15-én 16.00 órától a Városma-
jori Mûvelõdési Házban.

MOZGÁSOS FOGLALKOZÁSOK az Alvégesi Mûvelõdési
Házban február 15-én. Qn Balett: 16.15–18.15-ig. Kungfu:
16.30–17.30-ig. Jóga: 17.30–18.30-ig.

FARSANGI CSALÁDI DÉLUTÁN Frici bohóccal az Egy-
másért-Családok Egyesülete és a Gyermekekért, a Fiatalokért
és a Családokért Egyesülettel közös szervezésben, február 15-
én 16.30-tól a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. Jelmezverseny,
kreatív- és mozgássarok, zenés mulatság. A belépés díjtalan,
de regisztrációhoz kötött (30/293-4719).

MAZSOLÁK – Illyés Péter életmûvének bemutatása február
15-én 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban. Közre-
mûködik: Illyés Ákos színmûvész és Hekman Böbe énekes.

BATYUS BÁL. „Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek.” Pá-
linkaversennyel egybekötött, zenés-táncos batyus bál febru-
ár 15-én 17.00–23.00 óráig a Borbányai Mûvelõdési Ház-
ban. A versenyre a nevezéseket február 14-éig várják a 20/
350-9186-os telefonszámon. A muzsikáról és a jó hangulat-
ról Balogh Misi gondoskodik. A rendezvény ingyenes!

TORNA ARNOLDDAL (ingyenes) február 15-én 18.00 órá-
tól a Butykai Mûvelõdési Házban.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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AZ OROSIAK TANÍTÓJA
Miskolczy Mihály az Ibrány melletti Nagy-tanyán szü-

letett 1882. szeptember 9-én. Kisgyermek volt, amikor
szülei Orosra költöztek. Görögkatolikus vallású lévén
elemi iskoláit valószínûleg az orosi görögkatolikus isko-
lában végezte. Középiskolai tanulmányait Alsólendván
folytatta, majd a csáktornyai tanítóképzõben szerzett
tanítói oklevelet. Pedagógusi pályafutását Tiszadobon
kezdte 1905-ben, majd Bocsonádra került.

Erdélyi Farkas orosi jegyzõ kezdeményezésére a te-
lepülés 1910-ben két iskolát építtetett. Egy két tanter-
mes belterületit és egy négy tantermes külterületit. Az új
épületeket 1911. január 1-jén adták át és hazahívták
Miskolczy Mihályt, aki 1911. december 15-tõl a külte-
rületi Pompás úti iskola tanítója lett. A tanítás mellett
aktív társadalmi munkát is folytatott: irányította a nép-
mûvelõdési elõadásokat, õ volt az iskolaszék jegyzõje,
tevékenykedett levente fõoktatóként és tagja volt a köz-
ségi képviselõ-testületnek. Az 1930-as évek elején a
községi iskola igazgatójává nevezték ki.

A tanítás mellett fontos volt számára szeretett falujá-
nak, Oros múltjának kutatása. Az eredendõen csak ma-
gángyûjteménybe szánt adatokat az 1930-as évektõl
kezdte rendszerezni és ekkor vált célkitûzésévé egy
önálló, Orosról szóló kötet megalkotása. Álmát az
Orosért Közéleti Egyesület váltotta valóra 2003-ban,
amikor az egyik fennmaradt kézirat alapján kötetbe ren-
dezte írását, amelyrõl az egyesület elnöke, Jászai Tamás
megfogalmazta: „Miskolczy Mihály kézirata egy letûnt
világ korrajza, amely megõrizte az egykoron és ma

Oroson élõknek lakóhelyük korábbi viszonyait, törté-
netét és egyben emléket állít mindazoknak, akik Oros
tíz évszázados története során fontosnak tartották Oros
fejlõdését”.

Miskolczy Mihály élete valahol a Dunántúlon ért vé-
get 1951-ben. Az Orosért Közéleti Egyesület több alka-
lommal a nevét viselõ helytörténeti vetélkedõt rende-
zett diákoknak, valamint 2005. április 14-én leleplezte
emléktábláját a Herman Ottó Általános Iskolában. A táb-
lán látható plakett Béres Rudolf alkotása.


