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KUTATÁS.
Nyíregyházán a meg-
kérdezettek 68,1%-a
dolgozott, 31,9%-a
pedig nem dolgozott a
felmérés idején.

ÓRAÁLLÍTÁS
Március 31-én, a nyári idõszá-
mítás kezdetén az órákat egy
órával elõbbre kell állítani.

ZÁR A JÉGPÁLYA, TÖBB MINT 30 EZER LÁTOGATÓJA VOLT

Már csak vasárnapig fogadja a korcsolyázás szerelmeseit a tavaly tavasszal, több
évtizedes álmot valóra váltva átadott Városi Jégpálya. Beköszöntött a jó idõ, ezzel
együtt pedig véget ért az idei, egyben elsõ, teljes szezon – több mint 30 ezren koriztak
ebben a szezonban a jégpályán! –, amit nem mindennapi módon búcsúztatnak el,
idén sem. Március 29-én, pénteken 19 órától szezonzáró Jégolvasztó Ice Partyt tar-
tanak. A jó hangulatról Dj. Buldor gondoskodik majd. Ezt követõen szombaton és
vasárnap is üzemel még a pálya, lehet korizni, de március 31-én 21.00 órakor be-
zárja kapuit, legalábbis egy idõre. Hét hónapnyi szünet után, elõreláthatólag no-
vemberben újra kinyit majd.

KOFAVIZIT A PIACON

Séta, válogatás, terefere a hentessel, a zöldségessel, kóstolók, és húsvétvárás. A hét közepén is sokan döntöttek úgy,
hogy a Búza téri piaccsarnok szabadtéri elárusítórészén szerzik be a vacsorához a friss hozzávalókat. Kapható itt
szép számban – többek között – retek, banán, narancs, káposzta, de az ünnep elengedhetetlen kelléke, még barka is.
Vásárlás, vagy egy kis kikapcsolódás miatt? Egy biztos: idõnként mindenkinek érdemes betérni egy kis kofavizitre...

MÁR NYILVÁNOS A SZABADTÉRI PROGRAMJA
A tavaly nyár végére – Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata és „A Zöld Város kialakítása” program
támogatásával – megszépült Rózsakert Szabadtéri Szín-
pad idén a korábbi években megszokott idõben nyithatja
kapuit. 2019. június 14-étõl egészen augusztus közepéig
nagy kedvencekkel, impozáns fellépõkkel és meglepeté-
sekkel várja majd a romantikus nyári esték szerelmeseit.

A nyitóelõadás – egyben a Móricz Zsigmond Színház kö-
vetkezõ évadának elsõ nagyszínpadi bemutatója – 2019. jú-
nius 14-én egy fergeteges vígjáték: a Delila lesz, melyet a nagy-
sikerû, többszörös díjnyertes Illatszertár után ismét Mohácsi
János rendez majd.

– Tavaly két nagy kulturális beruházás valósult meg a
város életében. Megszépült és megújult a Bencs Villa és a
Rózsakert Szabadtéri Színpad is – hangsúlyozta dr. Ko-
vács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón. – Szemmel
látható, hogy a nyíregyháziak szeretik a kultúrát, ehhez
pedig mi minden feltételt biztosítunk nekik.

MOZIZNI IS LEHET MAJD
Bizonyára sokan emlékeznek még az egykori Benczúr

téri szabadtéri filmvetítésekre. Június közepétõl újra lehe-
tõség nyílik egy kis nosztalgiázásra, vagy éppen – azok-
nak, akik még nem tapasztalták – a szabadtéri mozizás
hangulatának kipróbálására. A tervek szerint közkedvelt
és népszerû kultfilmekkel várják majd szerda esténként a
nézõket, mint például a Forrest Gump, a Ryan közlegény
megmentése vagy az Egy asszony illata.

ÚJDONSÁGOK IS VANNAK

– Az idei év újdonsága, hogy a Szabadtéri Színpa-
dot összekapcsoltuk a VIDOR Fesztivál versenyprog-
ramjával – tájékoztatta szerkesztõségünket Kirják Ró-
bert, az üzemeltetéssel megbízott Móricz Zsigmond
Színház ügyvezetõje. – A seregszemle 17 éves törté-
nelmében elõször zenés vígjátékok számára is hirdet-
tünk pályázatot a színházak között. Így 2019-ben már

a Zenés VIDOR Nyár keretében a fesztivál nyár végi
hivatalos megkezdése elõtt elkezdõdik a beválogatást
nyert jobbnál jobb zenés vígjátékok megmérettetése a
Rózsakertben.

NAGY NEVEK, RÉGI ÉS ÚJ KEDVENCEK

A Zenés VIDOR Nyár versenyprogramján kívül augusz-
tus 3-án Gesztesi Károly, Kiss Ramóna, Beleznay Endre és
Gregor Bernadett neve fémjelzi a Bánfalvy Stúdió Ray
Conney: A miniszter félrelép címû fergeteges vígjátékát,
Horváth Csaba rendezésében. Az idei évad nagy kedven-
ce: a legendás film alapján készült Meseautó nem marad-
hat el a 2019-es szabadtéri nyár programjából, Szente Vajk
rendezésében. A Rózsakert Szabadtéri Színpad 2019-es
programját augusztus 17-én nem kisebb színészegyéni-
ség, mint Kern András zenés estje zárja. A szabadtéri szín-
házjegyek értékesítését 2019. április 1-jétõl, jövõ hét hét-
fõtõl kezdik el. (További részletek: nyiregyhaza.hu.)

Fotó: Kohut Árpád
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TÖBBSZEMKÖZT
A Bencs Villa Többszemközt címû

beszélgetõs mûsorának kedd esti ven-
dége Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas,
Érdemes Mûvész, a Móricz Zsigmond
Színház egykori kedvelt színésze volt,
akivel Kováts Dénes beszélgetett népes
közönség elõtt.

BOLDOGSÁG VILÁGNAPJA
Szerdán volt a boldogság világnapja.

Ez alkalomból gyermekkoncertet adott
városunkban Bagdi Bella és zenekara.
A motivációs zenét játszó énekesnõ a
Jobb Veled a Világ! Alapítvány elnöke,
a magyarországi Boldogságóra program
megálmodója.

JELZÕLÁMPÁS IRÁNYÍTÁS
Jelzõlámpás irányítás van érvényben

a Tünde utcán az útfelújítási és -bõvíté-
si munkálatok miatt, ráadásul új kerék-
párút is készül a szakaszon. Az arra ha-
ladók nagyobb menetidõvel számolja-
nak, hiszen a forgalom a jelzõlámpák-
kal váltakozó irányban haladhat.

MENTSÉTEK MEG...
Mentsétek meg Gordon Macit! a címe

annak a játéknak, mellyel a NYSZC Vá-
sárhelyi Pál Szakgimnáziumát keresték fel
a Sz-Sz-B Megyei Rendõr-fõkapitányság
munkatársai. Az interaktív játék témája a
fiatalok között gyakran elõforduló kikö-
zösítés, fenyegetés és bántalmazás volt.

GÉPÉSZETI TÉMANAP
Gépészeti témanapot tartottak az

NYSZC Digitális Közösségi Mûhelyben.
Itt négy, a körzetben meghatározó gépész
vállalat munkásságával ismerkedhettek
meg a vendégek, emellett bemutatták az
intézmény legújabb szerzeményét, az
ún. Apollo hegesztõszimulátort is.

VÍZ VILÁGNAPJA
Pénteken reggeltõl a Nyírségvíz és a

Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
közösen várta az érdeklõdõket a Víztorony-
nál. Elsõsorban iskolás csoportok érkeztek
a víz világnapi rendezvényre. A résztve-
võk megismerkedhettek a Szarvas utcai
Víztoronnyal, sõt meg is mászhatták azt.

TAVASZI ÁTÁLLÁS
A megyei baleset-megelõzési bizott-

ság együttmûködõ partnereivel tavaszi
átállást segítõ közlekedésbiztonsági csa-
ládi napot szervezett a Nyír Plaza par-
kolójában. A rendezvény célja az volt,
hogy szakértõi segítséget nyújtsanak a
jármûvek tavaszi felkészítéséhez.

KERÍTÉST FESTETTEK
Lefestették a Jósa András Oktatókór-

ház Szent István utcai kerítését, közel
200 méteren, szombaton. Az Elsõ Nyír-
egyházi Lions Club tagjai – jótékonysá-
gi báljuk bevételének egy részét is fel-
ajánlották hozzá –, önkéntesek és diá-
kok segítettek a munkálatokban.

JÖN A TAVASZ, MEGY A LOM
Tavasszal, amikor végre beköszönt a jó

idõ, és az ember a természettel együtt
erõre kap, késztetést érez arra, hogy be-
levágjon egy nagytakarításba. Jó hír, hogy
ebben lesz segítség, legalábbis ami a ka-
catok helyét illeti. Április 6-ára ugyanis
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. lomtalanítást hirdet Nyíregy-
háza belterületén, illetve Oroson. Nem
mindegy azonban, hogy mit, mikor és ho-
gyan teszünk utcára!

MIT?
A közszolgáltató kizárólag a lakosság-

nál, a háztartásokban képzõdött, de a szab-
ványos gyûjtõedényekben el nem helyez-
hetõ nagydarabos lomhulladékot szállítja
el. A lomtalanítás keretében közterületre
nem helyezhetõ ki építési és bontási hul-
ladék, veszélyes hulladék, elkülönítetten
gyûjthetõ papír, mûanyag és fémhulladék,
biohulladék, ipari, mezõgazdasági vagy
szolgáltatási tevékenység során képzõdött
hulladék.

MIKOR?
Nyíregyháza belterületén (Belváros, Ma-

lomkert, Bujtos, Felsõpázsit, Hímes, Huszár-
telep, Jósaváros, Kertváros, Korányi kertvá-
ros, Örökösföld, Érkert) és Oroson április
6-án. A gyûjtési napot követõen már ne

helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a
területekrõl, ahonnan már elszállították a
feleslegessé vált dolgokat, a közszolgálta-
tónak nem áll módjában ismét szállítani!

HOGYAN?
A lakosok a lomtalanításra kijelölt nap

folyamán, a lomtalanítási táblával ellátott
helyekre, illetve a családi házban élõk az
ingatlanuk elé, a saját hulladékgyûjtõ edé-
nyeik helyére helyezhetik ki a lomot. A
lomhulladékot a közterületen úgy kell el-
helyezni, hogy az a jármû- és gyalogos-
forgalmat ne akadályozza, a szállítójármû
részére jól megközelíthetõ legyen, a zöld-
területeket és a növényzetet ne károsítsa,
és ne járjon baleset vagy károkozás veszé-
lyének elõidézésével.

„KOMMANDÓSOK” AZ ILLEGÁLIS
HULLADÉKLERAKÓK ELLEN

Tavaly mintegy 500 tonna illegális hul-
ladékot számolt fel a NYÍRVV Nonprofit
Kft. A munkálatokra több mint 5 millió
forintot fordított a társaság.

A Pásztor utcán, a Kállói út felõl pár száz
méter után a lakott övezetnek vége, me-
zõgazdasági területek sorakoznak egymás
mellett, a földút mentén pedig árkok, bo-
zótosok vannak. Évek óta problémás terü-
let – már ami az illegális hulladékleraká-
sokat illeti. A napokban is jelentõs mennyi-
ségû szemetet találtak ott az ellenõrök.

SOKSZOR LEBUKNAK

Keczkó János, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
közterület-fenntartási irodavezetõje el-
mondta, tapasztalatuk szerint leggyakrab-
ban külterületekre szállítják a hulladékot
az illegális lerakók, akik sokszor lebuknak,
hiszen a cég munkatársai a szemetet min-
dig átvizsgálják, amely általában „nyomo-
kat” is tartalmaz.

– A hulladékokat át szoktuk vizsgálni,
megnézzük, van-e közte utalás arra, hogy

ki követhette el az adott illegális hulladék-
lerakást. Bármilyen irat, boríték nyomra ve-
zethet minket. Mindemellett a környéken
is szét szoktunk nézni, hogy hol van pél-
dául nagyobb lakásfelújítás – ha olyan jel-
legû hulladékot találunk.

UTÁNFUTÓNYI MENNYISÉGET
IS KIRAKNAK

– Ütemezett az évünk, de szúrópróba-
szerûen is ellenõrzünk. A Hulladékkom-
mandó aktív Nyíregyházán, folyamatosan

kapcsolatban vagyunk többek között a me-
zõõrökkel és a közterület-felügyelõkkel is.
Az a jellemzõ, hogy utánfutónyi mennyi-
séget raknak le a külterületekre, de egyre
gyakoribb, hogy kommunális hulladékot is
találunk egy-két zsákban.

Nyíregyházán többek között a Közterü-
let-felügyelet is figyeli az illegális hulladék-
lerakókat. Központjukban 154 kamera ké-
pét látják. A közelmúltban, februárban a
térfigyelõk segítségével értek tetten szemét-
lerakókat, a Huszártelep egyik utcájában.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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A fiatalokra koncentrál, de minden korosztályt meg-
szólít idén a Helló Nyíregyháza!, az önkormányzat által
szervezett egész napos esemény. Sõt, többnapos, mert
szerdán délután a tizenéveseké a Kossuth tér, csütörtö-
kön ifjúsági konferenciát tartanak, pénteken pedig egész
napos programot kínálnak – több generáció bevonásá-
val.

A húsvéti szünet után, remélhetõleg kellemes idõben
vár mindenkit újra a belváros, hogy egy egész napos
programkavalkáddal örüljünk a tavasznak és egymásnak,
a mosoly nyíregyházi napján. A rendezvény önkormány-
zati szervezésû, de közösségi összefogás eredménye, s
hogy mindenkit a Kossuth tér környékére csábít, arra pél-
da, hogy április 26-án, pénteken az óvodások és a nyug-
díjasok is szerepet kapnak.

MEGHALLGATTÁK A FIATALOKAT

A fiatalság pedig még inkább, akiket már a szervezésbe
is bevontak. Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármes-
tere azt mondta a Naplónak, hogy az õ kéréseik is megje-
lentek a végsõ program összeállításánál. Ezzel egyébként
a városvezetés tartja ígéretét, hiszen a diákparlament után
is jelezték: várják a javaslataikat, ötleteiket, például az
ilyen jellegû rendezvényekhez, amit igyekeznek figyelem-
be venni. (Szerda délután csak az õ amatõr zenekarjaiké,
táncosaiké, énekeseiké a tér kettõtõl hatig!) S nem vélet-
len, hogy az X-Faktor-gyõztes erdélyi csapat, a USNK is
színpadra lép majd az élõ nagykoncert elõtt. Utóbbit pe-

GYÕZTESEK KIÁLTJÁK, HOGY „HELLÓ NYÍREGYHÁZA!”
A KOZMIX MELLETT A USNK A SZTÁR AZ ÁPRILIS 26-AI, SZEZONNYITÓ NAGYRENDEZVÉNYEN

dig az a Kozmix adja majd, amely a kicsit idõsebb korosz-
tály egyik kultzenekara.

ZENE ÉS MOZGÁS

S ha már zene: a délután folyamán színpadra lép a Nyír-
egyházán igazi márkanévnek számító Polip Band és a Long
Dusty Road is, amely egy csipetnyi Amerikát hoz a térre
modern country rock és blues stílusjegyekkel. S mivel a
közös mozgás élménye a „Mozdulj Nyíregyháza!” soro-
zat példája alapján vonzza az itt élõket, egy különleges
délutáni program egy másik, széles célközönséghez szól:
alakreform lesz a népszerû Rubint Rékával.

SZÍNES PROGRAMKAVALKÁD

Az egész napos program gerincét, hátterét természete-
sen a hagyományoknak megfelelõen a különféle temati-
kával készülõ „utczák” adják majd, melyek felpezsdítik a
fõteret és környékét. A szökõkút környéke délelõtt az ovi-
soké, ami délutánra egészségzónává alakul át, lesz sokat-
mondó „eszem-iszom tér”, a Városalapítók szobránál
Kölyök utca, a posta környékére a honvédség települ ki, a
Takarékpalota és a Korona Hotel körzete vásári forgatag-
gal csalogat, a Dózsa György utcát a fiatalok lakják be, a
Szabadság tér VMKK elõtti része pedig Civil szigetté ala-
kul át, folyamatos színpadi produkciókkal, a Nyíregyházi
Civil Fórum tagjaival. Részletek késõbb, de a naptárba be
lehet írni, hogy április utolsó péntekjén „Helló”!

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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„ÁLLATI” T-REX BÁR NYÍLT NYÍREGYHÁZÁN
MAKI-NYAMI, OROSZLÁNSZELET ÉS FÓKALAKOMA IS SZEREPEL AZ ÉTLAPON

Újabb szenzációs hír. Az ország egyetlen állatkerti szál-
lodájának, a Hotel Pangeának T-Rex bárja is megnyitotta
kapuit. Amellett, hogy a vendégek egy igazán különleges
környezetben fogyaszthatnak, a menükben a földtörté-
neti utazás és az állatkerti kapcsolat is megjelenik. A far-
kasétvágyra éppen ezért tökéletes gyógyír lehet a maki-
nyami, a raptorok kedvence, vagy éppen az oroszlánsze-
let, megöblögetve egy kis macis kávéval.

Nem kis hírverést vont maga után, hogy tavaly augusz-
tusban megnyílt Nyíregyházán Magyarország egyedülál-
ló állatkerti szállodája, a Hotel Pangea, ami földtörténeti
utazásra invitálja a vendégeit. A gyerekek találkozhatnak
dinoszauruszokkal és játszhatnak a Hotel Pangea kalan-
dos dínójátszóterén, de mind a 38 szobát is az állatvilág
inspirálta. Kétségtelen, az elmúlt bõ fél évben bejárta az
országot a híre, de eljutott a határainkon túlra is. Jelentke-
zett már be az állati szállodából a RTL Klub Reggeli címû
mûsora Lukács Mikike mûsorvezetõvel, de szintén itt for-
gatták a Kandász Travel – Kandász Andrea mûsora – egyik
adását is. Sõt, szép számmal látogatják hírességek és nép-
szerû mûvészeink is: aludt már itt Csuja Imre, Mikó Ist-
ván, Hide the Pain Harold, Hajós András és többek között
Koltai Róbert is.

KÖZÖNSÉGIGÉNYT ELÉGÍTETTEK KI

– Szerencsére nagyon nagy sikerrel indult el tavaly au-
gusztusban a Hotel Pangea és a vendégek körében azóta

EGYRE NAGYOBB SIKER

– Már most látszik, hogy a T-Rex bár egyre nagyobb
siker nemcsak a szállóvendégek, hanem a betérõk köré-
ben is. Igyekeztünk úgy összeállítani az étlapot, hogy ki-
csit játékos legyen, és a menük utaljanak arra a környe-
zetre, ami körbelengi a Pangeát. Ezért kapható itt orosz-
lánszelet, raptorok kedvence, T-rex vacsorája, triász-tál,
fókalakoma, maki-nyami és többek között még macis kávé
is. Mindemellett elindult az esti, svédasztalos vacsora fo-
gyasztás is a Pangeában. Ez is nagyon kedvelt, elsõsorban
a szálloda vendégeinek szól, de betérhetnek ide mások is.

„A CSALÁDOK SZÁLLODÁJA VAGYUNK”

– Mi a családok szállodája vagyunk. Így is hirdetjük a
Hotel Pangeát – folytatta. – Elsõsorban azokat a családo-
kat, kisgyermekeseket várjuk – fõleg szezonban –, akik az
állatkert iránt érdeklõdnek és egy különleges állatos kör-
nyezetben, magas színvonalú szolgáltatást szeretnének
igénybe venni. Fõleg szezonon kívül azonban, nagyon sok
üzleti vendég tér be hozzánk. Számukra egyébként van egy
külön üzleti ajánlatunk is, ahhoz mért árképzéssel. Az el-
múlt bõ fél év tapasztalatait összegezve elmondható, most
már egyre több külföldi vendégünk van, közülük is kiemel-
kedõ az Ukrajnából érkezõk száma. Bízunk benne, a Hotel
Pangea sikertörténete a jövõben is csak tovább folytatódik.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Gajdos László igazgató

is népszerû. Egyrészt azért, mert a szállodának különle-
ges hangulata van, másrészt pedig igyekeztünk a vendég-

látásra is kiemelt hangsúlyt
fektetni – emelte ki Gajdos
László, a Nyíregyházi Állat-
park igazgatója. Már eddig is
nagyon különleges és bõsé-
ges, svédasztalos reggelivel –
a szobaár tartalmazza – vár-
tuk a vendégeket, de azt ta-
pasztaltuk, hogy egyre több
városlakó tért be hozzánk
megnézni a lobbibárt és ma-
gát az egész szállodát. Rá-
adásul igényelték, hogy fo-
gyaszthassanak is valamit.
Ezért tulajdonképpen a kö-
zönségigényt kielégítve,

most már elindítottuk a Hotel Pangea T-Rex bárját is.

REGGEL NYOLCTÓL ESTE TÍZIG

A T-rex bár hétfõtõl vasárnapig, reggel nyolc és
este tíz óra között fogadja vendégeit különleges ita-
lokkal, kávékülönlegességekkel, illetve A’la carte ét-
lappal.
Címe: Hotel Pangea Nyíregyháza, Blaha Lujza stny. 15.

Raptorok kedvence Maci kávé Oroszlánok eledele
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MOZGALMAS AZ ÉLET AZ ÚJ SÓSTÓI HOTELBEN
MÉG A KIVITELEZÕK LAKJÁK BE A KÉSZÜLÕ NÉGYCSILLAGOST, DE NYÁRON NYITNAK

A felületes szemlélõ nagyjából
ugyanazt látja, mint hónapokkal ez-
elõtt. Kecses sziluett, néhol már „szín-
re fújt” falak, több helyen üvegezett
erkélyek, az Aquarius Élményfürdõ
felé kanyargó hídátjáró. Ám aki a
Modern Városok Program keretében
épülõ szállodába is bekukkanthat, je-
lentõs sürgés-forgást érzékelhet.

Persze, nem a recepciónál. Illetve, igen, de az még in-
kább egy, az anyagok logisztikai központjául szolgáló te-
rület, és a leendõ drinkbár is asztalosmûhelyre hasonlít –
átmenetileg. Mondhatni, a földszinten még látványterv kell
a nemsokára vendégeket fogadó szálloda nyári mûködési
rendjének elképzeléséhez, de ez a folyamat természetes
része: innen lehet ugyanis megközelíteni egy nagy lép-
csõn az elsõ emeletet, nem szokványos kialakítással.

VÁRJÁK A MUNKATÁRSAKAT
Fekete Gyula, az üzemeltetõ Hunguest Hotels lánc tag-

jaként néhány hónap múlva nyitó szálloda igazgatója leg-
utóbb arról számolt be kérdésünkre, hogy elkezdték tobo-
rozni a 85 munkahelyet teremtõ épülethez a szakembere-
ket. Közben azt is megmutatta a Nyíregyházi Televízió stáb-
jának, hogy hol, milyen lesz a munkájuk területe, ami most
még kivitelezõi munkaterület. – A külsõ szemlélõ számára
nem látványos munkák zajlanak a hotel falain belül, de
nagyon fontosak. Látható, hogy teljesen kész a szerkezet,
most részben azt teremtik meg a szakemberek, ami a kom-
fortot szolgáltatja majd: helyére kerül a gépészet, a gyen-
geáramú berendezések, ami bonyolult és odafigyelést igény-
lõ mozzanat. Aztán felgyorsul minden és hirtelen megmu-
tatja majd magát a maga szépségében belülrõl is az épület.

TAPÉTÁK, CSEMPÉK, VÁLTOZÁSOK
Annyit már most is lehet érzékelni rengeteg szobában, hogy

tapéták vannak a falakon, a fürdõszobákén csempék, sõt,
több helyen már radiátorok. Az igazgató szerint jó ütemben
haladnak, bár, mivel jóval a beruházás elkezdése után nyer-
ték el az üzemeltetés lehetõségét, természetesen voltak vál-
toztatási igényeik, amiket folyamatosan kellett menedzselni.
Fekete Gyula úgy érzékeli: noha ezzel pici „fejfájást” is okoz-
tak, jó a kapcsolat a kivitelezõkkel és a tulajdonossal, a
városvezetéssel egyaránt. A bútorzat közbeszerzése is le-
zárulóban, erõltetett tempóban halad a megvalósítás.

TÖBBFÉLE IGÉNYT KIELÉGÍTÕ
S hogy mi mindenre számítsanak a látogatók? – Büszkék

lehetnek majd a nyíregyháziak az új szállodájukra, a Hunguest
Hotel Sóstóra. 123 szoba, ebbõl 3 luxusapartman, 6 apartman
– a többi 2 ágyas – várja majd a vendégeket, valamint termé-
szetesen étterem, s egy 200 fõs konferenciaterem, szek-
cionálhatóan, korszerû technikával, mely minden igényt ki
fog tudni elégíteni. S bár egy híddal össze lesz kötve az
Aquariussal, egy mini wellness is a projekt része, hogy az él-

ményfürdõ nyitvatartási idején kívül is legyen lehetõség ilyen-
fajta kikapcsolódásra, s persze fitneszre is. Mégpedig lát-
ványos helyen, a negyedik emeleten...

A NAGYVÁROSOK SORÁBAN
Fekete Gyula azt mondta, a Hunguest Hotels csoport

örül, hogy egy újabb jelentõs fürdõvárosban nyithatnak,
ilyen értelemben Hajdúszoboszló, Hévíz, Zalakaros, Bük-
fürdõ, Szeged és például Gyula sorába illeszkedik majd
Nyíregyháza. A jelentõs szállodavezetõi tapasztalattal ren-
delkezõ szakember információi szerint már most is jelen-
tõs és egyre növekvõ a várost pihenési, rekreációs, gyógyu-
lási célzattal felkeresõk száma, amit e hotel még inkább
elõsegíthet, kihasználva a városban és térségében rejlõ
potenciált. Nem mellesleg Nyíregyháza is gazdagodik egy
hiánypótló, régóta várt beruházással, állami pénzbõl, mely
emeli nagyvárosias, a térségben meghatározó jellegét.
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FELÚJÍTOTTÁK A KÖZTERÜLETEKRÕL ISMERT SÁRGA PADOKAT

A közterületi berendezéseket, többek között a jól is-
mert sárga színû padokat az elmúlt években szinte az
egész városban lecserélte a NYÍRVV Nonprofit Kft. Az
önkormányzat és a városüzemeltetõ társaság ezeket az
ülõalkalmatosságokat most újrahasznosítja. 

A NYÍRVV közel 70 darab régi típusú padot újított fel; a
céghez oktatási és közintézmények pályázhattak, így töb-
bek között óvodákba, iskolákba kerülnek a sárga padok.

BIZTONSÁGOSABBAK LETTEK

– A késõbbi karbantartás és biztonságos üzemeltetés már
az intézményeknek lesz a feladata. Annyit segítettünk még,
hogy az óvodáknál megsûrítettük a padok léceit, hogy a
gyerekek ne tudjanak kiesni az ülõfelület, illetve a hát-
támla között – tájékoztatott Keczkó János, a NYÍRVV köz-
terület-fenntartási irodavezetõje.

AZ ELSÕ PÁLYÁZÓK KÖZÖTT

Az elsõ pályázók között volt a kertvárosi általános isko-
la, az intézmény hétfõn kapta meg a kinti padokat. Hor-
váthné Reményi Lívia, a Móricz Zsigmond Általános Isko-
la Kertvárosi Tagintézményének tagintézményvezetõ-he-
lyettese elmondta, ezek nemcsak a hétköznapokon,
hanem a családi és gyermekprogramoknál is nagyon hasz-
nosak lesznek, éppen ezért örömmel fogadták, hogy to-
vábbiakat is kapnak a már meglévõ padjaik mellé.

HIÁNY VOLT BELÕLÜK

A program szükséges – a városvezetéshez és a NYÍRVV-
hez is érkeztek korábban olyan jelzések, hogy az intéz-
mények udvarain hiány van a biztonságos ülõhelyekbõl.

– Az önkormányzat mindig figyel arra, hogy az óvodá-
soknak és az iskolásoknak legyen hol üldögélniük az udva-
rokon, és hogy minél otthonosabb legyen az a hely, ahol
életük nagy részét töltik. Ennél a programnál is látszik,
hogy nem dobunk ki semmit, csak ami már nagyon indo-
kolt. Megmentettük ezeket a padokat is az utókor számá-
ra! – tette hozzá dr. Ulrich Attila alpolgármester.

A sárga padok felújítás, többek között a fémvázak meg-
erõsítése és a lécek újrafestése után kerülnek a pályázó
intézményekhez.                                  (Szerzõ: Dér Vivien)

KÖZÖSEN A KIÚTÉRT, AZAZ A FELZÁRKÓZTATÁSÉRT
A JELENTÕS ÖNKORMÁNYZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÓI TALÁLKOZTAK EGY PROJEKTBEMUTATÓN

Közösen a kiútért. Ezt a nevet kapta az az önkormány-
zati, uniós finanszírozású projekt, melynek célja a város
leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területein élõk
közösségi és egyéni szintû társadalmi integrációjának se-
gítése. A 2021-ig tartó folyamat programjaival és szol-
gáltatásaival a Huszár- és a Keleti lakótelep lakosságá-
nak felzárkóztatására fókuszál. A megvalósításban részt
vevõ szervezetek a városházán találkoztak múlt pénte-
ken a projektbemutatón.

Újabb mérföldkövéhez érkezett az a 830 millió forin-
tos, uniós, vissza nem térítendõ támogatásból megvalósí-
tandó projekt, melynek résztvevõi most elõször találkoz-
tak hivatalos keretek között a városházán. A pénzügyi
hátterét és megvalósításának idõtartamát tekintve példa
nélküli önkormányzati program indítórendezvényén dr.
Kovács Ferenc polgármester azt mondta: az esélyegyen-
lõség, felzárkóztatás, társadalmi kohézió, integráció segí-
tését már 2011-ben elkezdte a városvezetés, de akkor
mások voltak a pénzügyi lehetõségek.

VANNAK ELÕZMÉNYEI

Ám fontos idõszak volt, ami elvezetett ehhez a nagy-
ságrendjében is különleges, nyertes programhoz. – Van-
nak jó elõzményeink. Ha csak a Huszártelepet nézzük,
megújult az iskola, az óvoda, az idõsek otthona és 82 la-
kás – ez az infrastrukturális rész. Játszóteret építettünk,
térfigyelõ kamerákat helyeztünk ki, a közbiztonság terén
is vannak eredmények, de soha nem lehetünk elégedet-
tek – utalt vissza egy korábbi, jelentõs programra a pol-
gármester.

SZOLGÁLTATÓ PROGRAM

A mostani program nagyon szerteágazó, és nem az inf-
rastruktúrára fókuszál – arra létezik egy másik program –,
hanem a szolgáltatásokra. Az elmúlt néhány hónapban
kiválasztották azokat a szereplõket, akik a segítõk lesz-

nek a két érintett területen. A szakértõk most elõször talál-
koztak együtt a projektindítón, hogy megismerjék egymást
és a komplex programot. – A program a Huszártelepre,
illetve a Keleti lakótelepre, ezen belül a Nyíregyházán
leghátrányosabb helyzetben élõ népcsoportokra, a romák-
ra, illetve minden ott élõre fókuszál. Szeretnénk elõsegí-
teni a hozzáférésüket a szolgáltatásokhoz, a munkahelyek-
hez, megakadályozni a korai iskolaelhagyást, fejleszteni
a tehetséges gyerekeket, a leszakadókat. Komplex prog-
ramról van szó, amely a bûnmegelõzéstõl a fejlesztésig,
az egészségügyi alapellátástól a szociális ellátásokig min-
dent átfog – részletezte a Nyíregyházi Televíziónak Jászai
Menyhért alpolgármester.

SOKSZÍNÛ SZOLGÁLTATÁSOK

Ezen belül lesznek például a lakosság bevonását, beil-
leszkedését, integrációját segítõ programok, az életveze-
tést, háztartásgazdálkodást, családtervezést, gyermekne-
velést segítõ elemek éppúgy, mint egészségügyi szemlé-

letformáló programsorozat és szûrés – szociális munká-
sok, gyógypedagógusok, programfelelõsök bevonásával.
A partnerszervezetek és a projekt koordinálásában nagy
szerepet vállal az önkormányzat Szociális és Köznevelési
Osztálya, melynek vezetõje az eseményen azt mondta,
nem véletlenül adták az uniós programnak a Közösen a
kiútért nevet. – Ennek megfelelõen választottunk egy szlo-
gent Széchenyi Istvántól: „Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen”. Azt gondoljuk, ezzel jól tudjuk
szemléltetni, hogy szeretnénk nagyon szoros együttmû-
ködést, összefogást, hogy ez a projekt valóban megvaló-
suljon és három év múlva azt mondhassuk, hogy sikere-
sek voltunk és értünk el eredményeket – mondta dr. Krizsai
Anita projektmenedzser.

Dr. Krizsai Anita, a Szociális és Köznevelési Osztály
osztályvezetõje, dr. Kovács Ferenc polgármester és

Jászai Menyhért alpolgármester

ÓVODÁKBA ÉS ISKOLÁKBA IS KERÜLNEK BELÕLÜK

FOLYAMATOSAN HÍRT ADUNK MAJD

A 2021 végéig futó program látványosabb részei indul-
nak most, hiszen a részt vevõ intézmények, egyesületek,
alapítványok, cégek a konkrét megvalósításba kezdenek,
melyrõl idõrõl idõre hírt adunk.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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MEGJÁRTA STOPPAL A MAROKKÓ–SPANYOLORSZÁG ÚTVONALAT,
MOST PEDIG GÖRÖGORSZÁGBA KÉSZÜL, TÁNCOT OKTATNI

Egyszeri, színes, izgalmas és megismételhetetlen tör-
ténetek. Unalmasnak éppen egyáltalán nem mondható a
nyíregyházi Lövei Gábor élete. Még csak 21 éves, de dol-
gozott már artistaként a Fõvárosi Nagycirkuszban, ho-
zott haza díjat a monte-carlói cirkuszfesztiválról – elsõ-
ként Magyarországról –, átstoppolta Marokkót és jutott
el Spanyolországig, most pedig éppen a görögországi Kos-
szigetre készül, ahol gyerekeknek fog táncot oktatni.

A csúcson kell abbahagy-
ni! – tartja a mondás, ha va-
laki valami nagy dolgot ér el.
A nyíregyházi Lövei Gábor
kétségtelenül hatalmas sike-
reket tudhat maga mögött a
cirkusz világában. Mikó Zol-
tánnal, akivel egy úgyneve-
zett  Duó-deszka  produkci-
óban – az artisták a mérleg-
szerû deszka két végén állva
„lövik fel” egymást a levegõ-
be, ott szaltóznak, szaltó
közben karikán bújnak át, egymás felett repkednek –
dolgoztak együtt, 2013 decemberében egy hónapos né-
metországi turnén vettek részt. 2014-ben 5 hónapos szer-
zõdést kaptak a Fõvárosi Nagycirkusztól, majd 2014 ok-
tóberében beneveztek a németországi, wiesbadeni ifjú-
sági cirkuszfesztiválra, ahol több mint 80, Európából ér-
kezõ fellépõ közül elnyerték a Közönségdíjat. Ezt köve-
tõen 2016-ban Monte-Carlóba utaztak, a híres cirkusz-
fesztiválra, ahol megkapták a bronz bohócot, a díjkiosz-

rokkóból, persze nem akárhogyan – stoppal, gyalog és
repülõvel.

– Egyik nap a tesómtól kaptam egy üzenetet, amiben meg-
kérdezte, hogy nem megyünk-e ki Marokkóba repülõvel,
onnan meg hazastoppolunk Magyarországig. Gondolkodás
nélkül visszaírtam, hogy de, persze. Egyébként is szeretjük
ezeket a dolgokat. Volt, hogy Pestrõl is stoppal jöttem haza.
A cirkuszi életmódnak ez is egy „maradványa”. Ott is utaz-
tunk hetente, sátrat építettünk, sátrat bontottunk, lakóko-
csiban éltünk, nomádok voltunk. A stoppolás sem másabb.

A SIVATAG KÖZEPÉN VÁRAKOZTAK

– Egy vasárnapon indultunk és pont egy hétig tartott.
Marokkón belül 1300 kilométert tettünk meg, 3 nap
alatt. Hatalmas turistatáskákkal stoppoltunk az út szé-
lén. Egyik kocsiból a másikba szálltunk. Persze, voltak
nehezebb idõszakok, például mikor az egyik autó szin-
te a sivatagban rakott ki minket. A semmi közepén áll-
tunk, fújt a szél. De aludtunk kétszer tengerparton, há-
lózsákban, és még építési területen is.

LESZ MÉG A JÖVÕBEN VADULÁS

Gáborék végül „csak” a spanyolországi Sevilláig jutot-
tak el stoppal, ugyanis a mediterrán országban illegális az
ilyen jellegû közlekedési mód. A fiatal táncos – és egykori
artista – azt mondja, most a legfõbb célja, hogy sikereket
érjen el Görögországban is, de már most biztos benne:
„lesznek még hasonló vadulásaik”.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

tó után pedig több külföldi produkció azonnal vendég-
szereplésre hívta meg õket.

A BALETTÕL AZ UGRÓDESZKÁIG

– Nyíregyházán nõttem fel, a Szent Miklós Görög-
katolikus Általános Iskolába jártam. Ott már elkezdtem
a szertornát, ûztem is egészen hatodik osztályig, de a
hetediket már Budapesten, a Baross Imre Artistaképzõ
Szakközépiskolában folytattam, ami egy 8 éves kép-
zést jelentett. Az elsõ három év a felkészítésrõl szólt. A
balettõl kezdve a színészmesterségen át, sok mindent
tanultunk. Ezt követõen volt egy szakosító rész. Mivel
mi az akrobatikában bizonyultunk a legjobbnak, így
azzal kezdtünk el foglalkozni keményebben.

„KÖZBESZÓLT A PORCKORONGSÉRV”

– Fesztiválról fesztiválra jártunk, rengeteg helyen fel-
léptünk, mire azonban végeztünk volna az artistaképzõ
iskolával, jött egy törés. Két porckorongsérvem alakult
ki, és az orvos azt mondta, a jövõben hanyagolnom kell
a 3-4 méterrõl való ugrálást. Hazajöttem Nyíregyházára,
és azóta gyerekeket tanítok break- és hip-hop táncra. Most
a cirkuszi világ helyett a tánc, meg a show-biznisz tölti
ki az életemet – hamarosan Görögországban is. A na-
pokban Kos-szigetére fogunk utazni, ahol kiemelt ani-
mátorként és táncosként, szintén gyerekekkel foglalko-
zom majd.

Gábor már többször is bizonyította, hogy a „jég hátán
is megél”. Néhány hónapja érkeztek haza bátyjával Ma-
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KAPCSOLATOK

SZLOVÁKIÁBAN ÓRIÁSI AZ ÉRDEKLÕDÉS NYÍREGYHÁZA IRÁNT

Óriási érdeklõdés övezte 2019. március 20-án azt a
turisztikai rendezvényt Pozsonyban, ahol Nyíregyháza be-
mutatkozott az utazásszervezõknek, utazási irodák ve-
zetõinek, a média képviselõinek és a turisztikai szakem-
bereknek.

A Crowne Plaza Hotel elegáns termében Petõ Tibor,
Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete, illetve dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a nagy létszám-
ban megjelenteket. Az eseményen Furkóné Szabó Mari-
anna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõ-

je és dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. ve-
zérigazgatója tartott színvonalas elõadást Nyíregyháza
turisztikai attrakcióiról.

A VÁRTNÁL IS NAGYOBB
A szakmai program során a vártnál nagyobb érdeklõdés

mutatkozott a város turisztikai kínálata iránt, tárgyalások foly-
tak Nyíregyháza Szlovákiában történõ megjelenésérõl print
és online felületeken, valamint rádiós interjú is készült. A
workshop végén ajándéksorsolásra került sor; a fõdíj a Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt. felajánlásából egy wellnesshétvége
volt a Fürdõház Hotelbe***, továbbá több értékes nyere-
mény is gazdára talált. A jól sikerült rendezvényt egy pá-
linka- és borkóstolóval egybekötött állófogadás zárt.

A LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁGOT ÜNNEPELTÉK
Újra megünnepelték Nyíregyházán a lengyel-magyar

barátságot. Ennek 2007 óta hivatalosan dátuma is van a
naptárban országgyûlési határozatok alapján: március 23-
a. A városi rendezvénynek is van hagyománya, melyben
a lengyel nemzetiségi önkormányzat (élén Bárkányi Ta-
mással) a városi önkormányzattal közösen a fõszervezõ.
Az idei, múlt hét pénteki eseményen több testvér- és part-
nervárosunk delegációja is jelen volt.

A magyar mellett természetesen a lengyel himnusz is
elhangzott a Váci Mihály Kulturális Központban tartott
ünnepségen. E napon a két nemzet közötti, évszázadok
óta meglévõ kapcsolatot ünnepeljük és erõsítjük – így fo-
galmazott köszöntõjében Nyíregyháza polgármestere.

SZÁMÍTHATUNK EGYMÁSRA
Dr. Kovács Ferenc beszédében egyaránt utalt közös tör-

ténelmünkre és annak városi vonatkozásaira.
– Ezek a történelmi emlékek, a közös történelmünk di-

csõ vagy sötét napjaiban is egy tanulságot szolgáltatnak a

mának, hogy a két nemzet mindig számíthatott egymásra.
S azt gondolom, ez most is így van. A másik tanulsága a
történelem felidézésének, hogy ezt a hagyományt ápol-
nunk kell és át kell örökítenünk az utánunk jövõ generá-
ciónknak – fogalmazott a polgármester.

KEDVELNEK A LENGYELEK
A polgármester hozzátette: örül, hogy mindhárom len-

gyelországi testvér- és partnervárosunkkal kiváló a kap-
csolat kulturális, sport, gazdasági és kiemelten turisztikai
területen, hiszen a lengyel turisták 7-8 évvel ezelõtt vissza-
tértek Sóstóra, s jelenleg is a harmadik legfontosabb kül-
dõ országa e szempontból Nyíregyházának. Az élõ kap-
csolat szerepét a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykö-
vetségének konzulja is megerõsítette, aki szerint a barát-
ság napja jelképes, és épp a városokon keresztül mûködik
a mindennapokban.

Marcin Sokolowski szerint: – Ez a dátum, március 23-a
egy szimbolikus nap. De úgy gondolom, hogy ez 365 na-
pot foglal magában egy évben, és ez így van már majd-
nem ezer éve. Ez a barátság valójában él, mûködik.

KITERJEDT KAPCSOLATOK
Ami Nyíregyházát illeti, a nemzetközi kapcsolatrend-

szer kiemelt tagjai a lengyel települések. Rzeszów vá-
rosával már közel három évtizedes a kapcsolat, míg
Bielsko Bialával hivatalosan alig egy esztendõs. E tele-

A LEGTÖBB VENDÉG ONNAN ÉRKEZIK
– Nyíregyházára a legtöbb vendég Szlovákiából,

de elsõsorban annak keleti felébõl érkezik, ezért a
város célja az, hogy a távolabb fekvõ nyugati rész és
a szlovák fõváros lakosai is megismerjék Nyíregyhá-
za nevét, illetve turisztikai, gasztronómiai értékeit,
és válasszák pihenésük helyszínéül városunkat – nyi-
latkozta szerkesztõségünknek Furkóné Szabó Mari-
anna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyve-
zetõje.

pülések delegációinak vezetõi éppúgy ünnepi köszön-
tõt, egyben köszönetet mondtak Nyíregyházának a ven-
dégszeretetért, mint Gorlice polgármestere, Rafal Kukla,
aki egy városáról szóló fotókiállítást is megnyitott a ren-
dezvényt megelõzõen a kulturális központ harmadik
emeletén.

A JÓKAISOK NYERTEK
A barátság jegyében Nyíregyházán 10 éve szervez a

Bem József nevét viselõ általános iskola egy játékos me-
gyei csapatvetélkedõt, melyet ezúttal a Jókai Mór Refor-
mátus Általános Iskola Robert Kubicáról elnevezett csa-
pata nyert a kállósemjéni és a kálmánházi diákok elõtt,
Ilyés Gábor felkészítõ tanár vezetésével. A díjátadót kö-
vetõen a rzeszówi zenemûvészeti középiskola Reisha Tri-
ója, majd a Szabolcs Néptáncegyüttes adott mûsort. Az
ünnepség csúcspontjaként pedig a 2016-ban egy minõsí-
tõ versenyen ezüst fokozatot szerzett nyíregyházi Lengyel-
Magyar Dalárda énekelt mindkét nyelven, Pappné Szabó
Ella vezetésével.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Podlovics Roland és dr. Kovács Ferenc

TURISZTIKAI ÉS GASZTRONÓMIAI ÉRTÉKEINKET NÉPSZERÛSÍTETTÉK POZSONYBAN

Fotó: illusztráció

Egy meglepetésprodukció erejéig a Bem iskolások is énekeltek lengyelül

Gorlicérõl szóló fotókiállítás is nyílt a VMKK-ban
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JAVULT A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN
A KUTATÁS A MUNKÁVAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG JELLEMZÕIT IS VIZSGÁLTA NYÍREGYHÁZÁN

A munkavégzéssel összefüggõ gyakori vagy állandósult
stresszhelyzet a 40–49 éves korosztályt érinti a leginkább.
Mindemellett gyakorta jelentkezõ feszültséggel küzd az
50–59 évesek 27,4%-a. Az iskolai végzettség és a munka
által okozott stresszhelyzet elemzésénél igen összetett kép
tárult elénk. Gyakori stresszhelyzet éri az érettségizett és
diplomás munkavállalókat. Az állandó feszültségteli mun-
kavégzés leginkább a szakiskolai, valamint a felsõfokú
végzettséggel rendelkezõket érinti.

A válaszadók leterheltsége, kimerültsége érhetõ tetten a
2. ábra adataiból. Azok aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy
gyakran, illetve mindig leterheltnek érzik magukat, megha-
ladja a válaszadók 60%-át. Néha jelentkezõ kimerültség-
rõl a válaszadók közel egyharmada vallott, kevésbé vagy
sohasem érzi kimerültnek magát a városlakók 6,6%-a.

2. ábra. Kimerülten érkezik haza?

Az alábbi írás a Nyíregyházán élõ lakosok gazdasági ak-
tivitási jellemzõit mutatja be. A vizsgálatban a nyíregyhá-
zi városlakók munkavállalással, foglalkoztatással kapcso-
latos alapadatait, véleményét elemzi Rusinné dr. Fedor Ani-
ta a Nyíregyháza Életminõsége kutatássorozatban hasz-
nált kérdõív alapján, melyben a gazdasági aktivitás feltér-
képezéséhez összesen 38 kérdést fogalmaztak meg. (Ez az
a felméréssorozat, melynek például jövedelemmel és
egészségüggyel foglalkozó részeit korábbi számainkban
közöltük.) A 2008 és 2018 közötti évtizedrõl szóló fel-
mérés alapvetõ, összefoglaló megállapítása – mint megír-
tuk – az volt, hogy az adatok és válaszok alapján jelentõ-
sen nõtt városunk lakosságának az életminõség-indexe.

A legutóbbi adatfelvétel alapját képezõ kérdõív gazda-
sági aktivitást mérõ kérdéseinek összeállításánál figyelem-
be vettük az International Social Survey program témánk
szempontjából releváns kérdéseit. Ezek a kérdések elsõ-
sorban a munkával, munkavállalással kapcsolatos értékek-
re, attitûdökre fókuszálnak.

NÕTT A DOLGOZÓK ARÁNYA

A 2018-as lekérdezés gazdasági aktivitásra vonatkozó
adatai kedvezõ képet mutatnak. A megkérdezettek 68,1%-a
dolgozott, 31,9%-a pedig nem dolgozott a felmérés idején.
Különösen igaz ez az elmúlt 4 adatfelvétel eredményei tük-
rében. 2008 és 2018 között több mint 13%-kal, 2015-höz
képest közel 14%-kal nõtt azok aránya, akik úgy nyilatkoz-
tak, hogy dolgoztak a megkérdezés idején. Ez a növekedés
hasonló az országos tendenciához, azonban az is igaz, hogy
a megyei adat jelenleg is az országos rangsor végén áll.

1. táblázat. Dolgozik-e jelenleg?

2008 2010 2012 2015 2018

Igen 54,9% 54,5% 57,1% 54,0% 68,1%
Nem 45,1% 45,5% 42,9% 46,0% 31,9%

A városi gazdasági aktivitási jellemzõk még inkább ér-
tékelendõk, ha figyelembe vesszük azt, hogy a „Jelenleg
nem dolgozom” kategória választását az érintettek jelen-
tõs hányada személyes okokkal magyarázta. Ezen belül a
legtöbbek által megjelölt kategória a „tanulmányok foly-
tatása” és a „nyugdíjas vagyok” kategória volt. A nem
dolgozók 12,4%-a munkával kapcsolatos okokkal, míg
83,7% személyes okokkal magyarázta a munkától való
távolmaradását. Összességében a válaszadók 4,5%-a te-
kinthetõ munkanélkülinek (nem nyugdíjas, nem tanuló,
nincs gyermekgondozási szabadságon).

Nemenkénti megoszlást vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy
a férfiak 71,6%-a (2015-ben 66%-a), míg a nõk 55,6%-a
(2015-ben 47%-a) rendelkezett rendszeres jövedelmet
biztosító állással.

A legnagyobb csoportot a heti 40 órában foglalkoztatot-
tak alkotják (76,3%), 48 és 60 óra közötti heti munkaóráról
a megkérdezettek 15,1%-a vallott. Majd ezt követi a 6 (3,7%)
és 4 órában dolgozók aránya (3,4%). Összességében a vá-
laszadók 5,5%-a dolgozik részmunkaidõben, alkalmi mun-
kát 2,3%-uk végez. Közfoglalkoztatottként a válaszadás
idõpontjában a megkérdezettek 1,9%-a dolgozott.

A nyíregyházi városlakók 36,7%-a nyilatkozott úgy,
hogy lelkileg megterhelõ, stresszes munkát végez. Közel
ugyanennyien gondolják úgy, néha elõfordul, hogy lelki-
leg megterhelõ, stresszes a munkájuk. 27,8% soha, vagy
szinte soha nem tapasztal ilyen jellegû nehézséget mun-
kájával kapcsolatban.

1. ábra. Lelkileg megterhelõ, stresszes a munkája?

Állandósult kimerültség a 60+-os korcsoportra, illetve
a 40–49 évesekre jellemzõ. Elõbbi csoport véleménynyil-
vánítását vélhetõen az életkori hatás is alakította. Iskolai
végzettség szempontjából a legfeljebb 8 általánossal ren-
delkezõk nyilatkoztak a legnagyobb arányban (63,6%)
arról, gyakran elõfordul, hogy kimerülten érkeznek haza
a munkából. A többi iskolai végzettség szerinti csoport
ebbõl a szempontból hasonlóan nyilvánult meg.

KOROSZTÁLYONKÉNT IS VÁLTOZÓ

A megkérdezettek közel 45%-a inkább elégedett a fizeté-
sével. Az életkor elõrehaladtával nõtt az elégedetlenek ará-
nya. Az inkább elégedettek csoportjába tartoznak a 20–29
évesek, a 30–39 évesek, valamint a 40–49 évesek. Az elége-
detlenebbek csoportját az 50–59, valamint a 60+-os korosz-
tály erõsíti. Az iskolai végzettség szintén fontos szerepet ját-
szik a fizetéssel kapcsolatos véleménynyilvánításban. A leg-
feljebb 8 általános iskolával rendelkezõk körében a legma-
gasabb az elégedetlenek aránya. Ettõl határozottan elkülö-
nülnek a felsõfokú végzettségûek, 63,7%-uk inkább elége-
dett, illetve teljes mértékben elégedett a jövedelmével.

2. táblázat.
Mennyire elégedett Ön jelenlegi fizetésével,

jövedelmével? (%)

egyáltalán nem elégedett 11,2
nem elégedett 15,0
elégedett is és nem is 30,0
elégedett 31,3
teljes mértékben elégedett 12,5

A következõ kérdésekre adott válaszokkal azt mértük
fel, hogy a felsorolt állításokat mennyire tartják fontosnak
az érintettek. Majd ehhez képest arra is rákérdeztünk, hogy
ezekkel a fontosnak vagy kevésbé fontosnak ítélt jellem-
zõkkel rendelkeznek-e? Például elõször arra voltunk kí-
váncsiak, menyire fontos az, hogy egy állás biztos legyen,
majd afelõl érdeklõdtünk, a válaszadónak van-e biztos ál-
lása (3. és 4. táblázat).

3. táblázat.
A „biztos állásra” vonatkozó válaszok aránya

Mennyire fontos Önnek, hogy
egy állás biztos legyen? (%) Biztos állása van (%)

egyáltalán nem fontos 0,4 egyáltalán nem igaz 8,6
nem fontos 1,2 nem igaz 7,2
fontos is, meg nem is 4,5 igaz is, meg nem is 16,3
fontos 34,9 igaz 42,2
nagyon fontos 58,9 nagyon igaz 25,7

Az adatokból egyértelmûen kiderül, hogy a nyíregyházi
válaszadók 93,8%-ának fontos, illetve nagyon fontos az állás
biztonsága, mely a stabilitást, a kiszámítható életvitelt szava-
tolja az egyének, családok számára. Ehhez kapcsolódóan a
megkérdezés pillanatában fizetett munkát végzõk 67,9%-a
mondta azt egyértelmûen, hogy jelenlegi állása biztos, vagyis
nem fél az állásvesztéstõl. A fennmaradó 32,1% munkaválla-
ló munkakörülményeit inkább a bizonytalanság jellemzi.
15,8% válaszolta azt, egyáltalán nem, illetve hogy inkább
nem jellemzõ rá, hogy biztos állással rendelkezik. 16,3%
fejezte ki bizonytalanságát a kérdéssel kapcsolatosan.

A munka biztonsága mellett a magas kereseti lehetõség
a legfontosabb a válaszadóknak. Az „olyan munka legyen,
amellyel másoknak segíthetünk” posztmateriális munka-
érték inkább a nõknek és a 40–49 éves korosztály számá-
ra fontos, a „munka érdekessége” szintén a 40–49 éves
korosztálynak a legfontosabb, iskolai végzettség szempont-
jából pedig a legalacsonyabb végzettségûek tartják a leg-
kevésbé fontos értéknek.

4. táblázat.
Önnek személy szerint mennyire fontos az, hogy...

„Fontos, „Fontos is, „Egyáltalán
nagyon meg nem fontos,
fontos” (%) nem is” (%) nem fontos (%)

...magas legyen
a kereset? 89,7 9,3 1,0

...a munka
érdekes legyen? 75,7 18,2 6,0

...jó lehetõségek
legyenek az
elõrejutásra? 74,9 20,7 4,4

...önállóan vé-
gezhetõ munka
legyen? 71,5 20,8 7,8

...hasznos legyen
a társadalomnak? 69,2 21,8 9,1

...olyan munka le-
gyen, amellyel
másoknak segít-
hetünk? 67,7 24,7 7,6

...olyan munka le-
gyen, ahol az em-
ber szabadon
dönti el, hogy a
nap melyik szaka-
szában, illetve
mely napokon
dolgozik? 46,1 25,4 28,5

Összességében megállapíthatjuk, hogy javult a nyíregy-
háziak foglalkoztatási helyzete 2008 és 2018 között. S bár
az iskolai végzettség foglalkoztatásra gyakorolt pozitív ha-
tását nem kell bizonygatni, figyelemre méltó a szakiskolát,
szakmunkásképzõt végzettek helyzetében bekövetkezett
javulás, mely tíz év távlatában több mint 30%-os emelke-
désben öltött testet. Ennek oka elsõsorban azon gazdasági
ágazatok fejlõdésével magyarázható, melyek felszívó ha-
tása az alacsonyabb iskolai végzettségûeket érintette.

3. ábra.
Foglalkoztatottsági arányok az iskolai végzettség

függvényében, Nyíregyházán (%)
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TESZEDD A POLGÁRÕRÖKKEL

RÖVID HÍREK

EGÉSZSÉGNAP

LEGJOBB A SZENT IMRE

SIKERES PÁLYÁZAT
A Szabolcsi „Esõemberekért” Alapítvány 1999 óta

foglalkozik autista gyermekek támogatásával és már
a kezdetektõl együttmûködik, valamint segíti a Nyír-
egyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ményt. Így történt ez a közelmúltban is, egy Mozgás-
kotta módszer eszközeinek megvásárlásában nyújtot-
tak segítõ kezet.

KÜLFÖLDÖN A BÍRÁK

NYITOTT MÛHELYEK

RÖVID HÍREKKERESÕ ÜZEMMÓDBAN
A MUNKÁLTATÓK

Egyszerre van jelen a munkaerõhiány és a munkanél-
küliség a megyében – ez is kiderült a szerdai állásbörzén.
A megyei napilap által szervezett rendezvényen 50 kiál-
lító csalogatta a lehetõséget keresõket a Continental Aré-
nában.

Hogyan tudunk munkavállalót találni a munkáltatók-
nak? Ez lett a meghatározó kérdés az elmúlt évek során a
megyében is, szemben a korábbival, amikor jelentõs mun-
kanélküliségrõl szóltak a hírek. A kormányhivatal fõigaz-
gatója beszédében azt mondta: a helyzet javul.

KEDVEZÕ MEGYEI TENDENCIA

– Jó hírekrõl kell számot adnom, ugyanis a közfog-
lalkoztatottak és az álláskeresõk száma is csökken.
Olyan munkáltatók jelennek meg, köszönhetõen a me-
gyei jogú város vonzásának, amelyeket eddig el se tud-
tunk volna képzelni. És szerencsére nemcsak megyei,
hanem régiós szinten is pozitív változások következ-
nek be – fogalmazott dr. Polgári András. Eszerint a
2018-as év átlagát nézve 245 ezer foglalkoztatott volt
a megyében, arányaiban az országos átlagtól alig el-
maradva, és bár a nyilvántartott álláskeresõk számá-
ban még dobogósok vagyunk, és a munkanélküliségi
ráta is magasabb az országostól, javuló a tendencia és
sok a gazdaságilag inaktív ember, tehát van még po-
tenciál.

MÉG JOBB A HELYZET NYÍREGYHÁZÁN

A helyzet még kedvezõbb a megyeszékhelyen, ahol
szintén vannak tartalékok a polgármester szerint. A cél
az, hogy mindenki találjon megfelelõ munkahelyet – s
ez fordítva is érvényes. Dr. Kovács Ferenc kiemelte, az
önkormányzat ott van a folyamatok hátterében. – Körül-
belül 7600 volt a munkanélküliek száma 2010-ben, ez
most 2200 körül van, ez egy nagyon lényeges elmozdu-
lás. Ha még ehhez hozzávesszük, hogy csak ebben az
évben lesz százas nagyságrendben új munkahely, és én
már látom a háttértárgyalásokból, hogy ez a folyamat foly-
tatódik, akkor ez azt jelenti, hogy Nyíregyháza és az agg-
lomerációja, szinte az egész megye jó lehetõségekkel
bír ezen a területen – mondta a Nyíregyházi Televízió-
nak a polgármester, aki köszöntõjében azt is kiemelte,
az önkormányzat elindította a Nyíregyháza hazavár prog-
ramot.

FONTOS A SZAKKÉPZÉS

Szerinte fontos a szerepe az oktatásnak is, és a szak-
munka népszerûsítésének, bár városunkban jók az
eredmények. – Sokat dolgozunk a vállalkozói szférá-
val is együttmûködve, hogy népszerûsítsük a szakmá-
kat. Egyre többen jelentkezzenek hozzánk, illetve szép
sikereket, versenyeredményeket tudhatunk magunk
mögött, de sok tennivalónk van, hiszen nagy a mun-
kaerõhiány és a gazdálkodó szervezetek keresik a jó
szakembereket – nyilatkozta szerkesztõségünknek
Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum fõigazgatója.

50 KIÁLLÍTÓ, 500 AJÁNLAT

A keresésre adott kiváló lehetõséget a Kelet-Magyaror-
szág által szervezett, már hagyományos állásbörze, ahol
az oktatási szféra kínálata mellett többtucatnyi cég, vál-
lalkozás kínált csak szerdán 500 konkrét állásajánlatot.
Nyéki Zsolt fõszerkesztõ hangsúlyozta: azért hozták létre
a kiállítást, hogy közvetlenül találkozhassanak a cégek és
a potenciális munkavállalók. A sorozatot májusban Máté-
szalkán folytatják.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Az Országos TeSzedd önkéntes hulladékgyûjtõ akció-
hoz csatlakozott az Örökösföld-Újvárosi Polgárõr Egye-
sület is – sokan mások mellett, ugyanis Nyíregyházán
összesen húsz találkozási pont volt –, a kezdeményezést
támogatta Tóth Imre önkormányzati képviselõ is.  Az egye-
sület tagjai büszkék arra, hogy ilyen összefogással sikerült
városrészüket megtisztítani. A résztvevõk segítségével
összesen 34 zsákot töltöttek meg az eldobált szeméttel.

Egészségnapot tartottak a Kölcsey Ferenc Gimnázi-
umban, hiszen az intézmény nevelési programjában
kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés
és a prevenció. A rendezvény célja az volt, hogy a ta-
nulók rájöjjenek arra, milyen nagy kincs az egészség
és megtanulják azt, hogyan kell óvni, védeni azt.

– A Szabolcsi „Esõemberekért” Alapítvány örömmel fo-
gadta az iskola felkérését, egy hipermarket által meghirde-
tett „Ön választ, mi segítünk” pályázatra. A pályázat célja-
ként közösen megfogalmaztuk az autizmussal élõ gyerme-
kek mozgásfejlesztését, és az ehhez szükséges Mozgáskot-
ta módszer eszközeinek megvásárlását. A Mozgáskotta
módszer egy olyan összetett mozgásprogram, amely al-
kalmazkodva a gyerekek pszichés és testi sajátosságai-
hoz, játékos módon fejleszti a testi, kognitív, affektív és
viselkedési funkciókat. A pályázat megnyerése a kijelölt
áruházakban a vásárlás után kapott zsetonok összegyûj-
tésével valósulhatott meg – hangsúlyozta az alapítvány.

Március 14-én a nyíregyházi Szent Imre Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és
Alapfokú Mûvészeti Iskola immár zsinórban harmad-
szor nyerte el a nyolcosztályos gimnáziumok területi
tanulmányi versenyének összesített elsõ helyezését, il-
letve az azzal járó vándortrófeát.

A tehetséggondozást támogató, nemes versengés több
mint két évtizeddel ezelõtt indult útjára, és minden évben
más-más intézmény ad otthont neki. Idén a hajdúnánási
Kõrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium vállalta magára a szervezést, és fogadta
a versenyben hagyományosan részt vevõ, hét másik gim-
názium több száz diákját. Ezen a napon a szentimrések, a
házigazdák mellett, a nyíregyházi Arany János Gimnázi-
um, a nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium,
a Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium, a nyírbátori Báthory István Gimnázi-
um és Szakközépiskola, illetve a tiszafüredi Kossuth Lajos
Gimnázium, Szakképzõ Iskola, Általános Iskola és Kollégi-
um tanulóival mérték össze tudásukat és tehetségüket. A
résztvevõk a közismereti tárgyak mellett komplex mûvelt-
ségi, illetve bibliaismereti számokban, valamint különféle
mûvészeti területeken (vers- és prózamondás, szép magyar
beszéd, népdaléneklés, rajzpályázat) indulhattak. A Szent
Imre Gimnázium lelkes diákjai 18 kategóriában értek el
kimagasló eredményt. A kategóriánkénti korosztályokat
összesítve a gyerekek 15 harmadik, 16 második, valamint
19 elsõ helyezést hoztak el, így nagy örömükre, idén is
hazatérhetett velük régi, megszokott helyére a fényes ván-
dortrófea. A felkészítõ tanárok magas színvonalú munkáját
a rendezõk külön oklevéllel jutalmazták.

A Nyíregyházi Törvényszék delegációja március 22-
én Szatmárnémetiben járt. A magyar bíróság képvisele-
tében dr. Nyakó Zsuzsanna, a törvényszék elnöke, dr.
Gunyecz Zoltán büntetõ kollégiumvezetõ, Breczkáné dr.
Békési Gabriella, a Nyíregyházi Járásbíróság bírája, dr.
Szûcsné dr. Vida Ágnes gazdasági kollégiumvezetõ és
dr. Valent Zsuzsanna, a törvényszék Bírói Tanácsának
elnöke vett részt a találkozón. A vendéglátók bemutat-
ták a román jogrendszer jellegzetességeit. Ezt követõen
a magyar delegáció tagjait körbevezették a Szatmárné-
meti Törvényszék épületében, majd a résztvevõk együtt
megtekintették Nagykárolyban a Károlyi-kastélyt.

Immár 5 éve, hogy 12 kézmûves létrehozta az or-
szág elsõ kézmûves galériáját a Korzó üzletházban. A
vásárlók így már nemcsak kiállításokon és vásárokon
találkozhatnak munkáikkal, hanem a mindennapokon
is. Az elmúlt héten pedig kinyitották mûhelyeik ajtaját
– a Korzó üvegfolyosóján –, s a látogatók élõben láthat-
ták, hogyan készül egy kézzel varrott maci, egy mese-
illusztráció, ékszerek, selymek, mandalák, nemeztuli-
pánok, paszománydíszek, faragványok, patchwork te-
rítõk, áttört kerámiák, vagy éppen a tulipános ládikák.
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ÚJRA IDÕSEK AKADÉMIÁJAÚJ TISZTI FÕORVOS A MEGYÉBEN

MENNYIT IS ÉR EGY SEGÍTÕ KÉZ?

hézséget okoznak, vagy az élethelyzetük miatt segítségre
szorulnak – tájékoztatott Szilvásiné Bojda Márta, a Nyír-
egyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója. A házi
segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szo-
ciális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi
gondozást tudunk nyújtani.

A HAVI JÖVEDELMET VESZIK ALAPUL

A szociális szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni,
melynek mértékét a szociális szolgáltatást fenntartó álla-
pítja meg. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
önkormányzati fenntartású intézmény, így az intézmény
által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjait az ön-
kormányzat határozza meg helyi rendeletben. Hogy ki-
nek mennyit kell fizetni, függ attól, hogy mekkora havi
jövedelme van az ellátottnak.

TÉRÍTÉSI DÍJAK

Román István, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye kormánymegbízottja 2019. márci-
us 25-ei hatállyal dr. Szabó Tündét nevez-
te ki a Kormányhivatal Népegészségügyi
Fõosztályának vezetõjévé, megyei tiszti
fõorvossá. Az errõl szóló okmányt a fõosz-
tály állománygyûlésén, március 26-án adta
át a kormánymegbízott az új fõosztályve-
zetõnek.

Dr. Szabó Tünde orvosi diplomáját a
Debreceni Orvostudományi Egyetemen
szerezte, 1992-ben anaesthesiológia-inten-
zív terápia szakvizsgát, majd 2008-ban
háziorvostan szakvizsgát tett. 1999-ben
népegészségügyi szakember képzettséget
szerzett. Orvosként dolgozott a Fehérgyar-
mati Városi Kórházban, a nyíregyházi Jósa
András Oktatókórházban. 1994 és 2004

között a DEOEC Egészségügyi Fõiskolai
Karának szakigazgató-helyettese, majd a
Népegészségügyi Tanszék vezetõje, fõisko-
lai docens. 2004-tõl vállalkozó háziorvos.

Dr. Szabó Tünde és Román István

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Köz-
pont már több mint 20 éve megszervezi az
Idõsek Akadémiája címû ismeretterjesztõ
sorozatát. Minden évben tavasszal és õsszel
5-5 elõadásból álló sorozatot állítanak
össze olyan témákban, melyek a városunk-
ban élõ nyugdíjasok érdeklõdésére tarthat
számot.

HÚSVÉTI LÉLEKERÕSÍTÕ
GONDOLATOK

A „szezon” utolsó alkalmára április 16-
án 14 órára, a Római Katolikus Plébánia és
Társszékesegyház dísztermébe várják az
érdeklõdõket. Az elõadó Felföldi László
plébános lesz, aki „Életünk valósága a
szenvedés, a halál és a feltámadás – hús-

Fotó: illusztráció

Egyre több családban találkozni olyan idõs emberrel,
aki a napi teendõit már nem tudja egyedül ellátni, nehéz-
séget okoz a bevásárlás, a receptek kiváltása, vagy ma-
gányosnak érzi magát, és jó lenne, ha valaki rá nyitná
az ajtót. A rokonoknak azonban nem mindig van annyi
idejük és lehetõségük, amennyi megoldást jelenthetne a
problémára. Hová forduljanak akkor a segítségre szoru-
lók, milyen ellátásra jogosultak, és kell-e fizetni érte?

Manapság nem egyszerû bekerülni idõsek otthonába,
van, hogy akár egy-másfél évet is várni kell rá, de az is
érthetõ, hogy sokan szívesebben maradnának otthon, sa-
ját környezetükben. A Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ házi segítségnyújtás szolgáltatása – jelenleg 552
fõ ellátását biztosítják – már több mint két évtizede mûkö-
dik Nyíregyházán, a város fenntartásában. Szakemberek,
szakképzett ápolók és gondozók segítenek fõleg idõsek-
nek. Ápolják õket, adagolják a gyógyszert, kapcsolatot
tartanak a háziorvossal, receptet íratnak, segítenek a tisz-
tálkodásban, bevásárolnak, de ágyhoz kötött betegeknek
is megkönnyítik a mindennapjaikat.

FOLYAMATOSAK A VISSZAJELZÉSEK
– Folyamatosan kapunk visszajelzéseket arra vonat-

kozóan, hogy mennyit is ér egy segítõ kéz olyankor,
amikor a család lehetõségei valamilyen okból kifo-
lyólag korlátozottak. Elõfordul, hogy levelet kapunk,
amelyben a gondozónõt névre szólóan dicsérik, de
olyannal is találkoztunk már, hogy az intézmény va-
lamennyi dolgozóját illették szép szavakkal. Gyakran
mondanak írásban és telefonon is köszönetet a hoz-
zátartozók, a szeretteik ápolásáért.

AZ ÉLET SZINTE MINDEN TERÜLETÉN

– A szolgáltatás keretében azokat a rászoruló szemé-
lyeket látjuk el, akiknek a mindennapi teendõk már ne-

MIT NYÚJT A SZEMÉLYI GONDOZÁS?

– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,
családdal, ismerõsökkel való kapcsolattartás segíté-
se;

– az egészség megõrzésére irányuló aktív szabadidõs
tevékenységben való közremûködés;

– ügyintézés  az  ellátott  érdekeinek  védelmében;

– mosdatás,  fürdetés,  öltöztetés,  ágyazás,  ágynemû-
csere;

– inkontinens  beteg  ellátása,  testfelület  tisztítása,  ke-
zelése;

– haj, arcszõrzet, köröm, bõr, száj és fog ápolása;
– folyadékpótlás,  étkeztetés  (segédeszköz  nélkül);
– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és

kívül, mobilizáció, ágyban mozgatás, decubitus meg-
elõzése;

– felületi sebkezelés;
– sztómazsák cseréje;
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozá-

sa;
– vérnyomás  és  vércukor  mérése.

LEGFELJEBB NAPI 4 ÓRÁBAN

– A házi segítségnyújtás szolgáltatásban 2017. január
1-jétõl már nem óraalapú szolgáltatásnyújtás történik,
hanem szükségletalapú. Ez azt jelenti, hogy az ellátásra
szoruló szükségleteihez igazíthatjuk a valóságban a segít-
ségnyújtást – folytatta. – Így a valódi gondozási szükség-
lethez igazodó, rugalmas szolgáltatást tudunk biztosítani.
Igyekszünk valamennyi ellátott igényének figyelembevé-
tele mellett érdemi segítséget nyújtani a mindennapok-
ban. Jellemzõen a gondozónõ ott tartózkodásának idõtar-
tama nem éri el a napi 4 órát.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ezzel kap-
csolatos igény érkezhet igénylõtõl vagy hozzátarto-
zótól személyesen, írásban, telefonon és e-mailen.
Az intézmény elérhetõségei:
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.
Telefon: 42/416-083
E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MIT NYÚJT A SZOCIÁLIS SEGÍTÉS?
– az ellátott közvetlen lakókörnyezetében a higiéné

megtartásában való közremûködés;
– a lakás életvitelszerûen használt helyiségeiben (há-

lószobában, fürdõszobában, konyhában és illemhe-
lyiségben) történõ takarítás;

– mosás, vasalás az ellátottra;
– a háztartási tevékenységben való közremûködés;
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében);
– gyógyszer kiváltása;
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés elõké-

szítésében;
– mosogatás kifejezetten az ellátott számára;
– segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának meg-

elõzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításá-
ban;

– szükség esetén a bentlakásos szociális intézmény-
be történõ beköltözés segítése.

Március 26-án táplálkozási tanácsokról
tartott elõadást Sorosinszki Katalin

dietetikus a plébánián

véti lélekerõsítõ gondolatok” címmel tart
majd elõadást.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 30., szombat 19.00 Kalucsni, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad

Április 1., hétfõ 19.30 Macbeth, Korányi „D” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Április 2., kedd 17.30 Többszemközt: Rudolf Gergely, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 A balek, Kossuth kombinált bérlet, Nagyszínpad

Április 3., szerda 19.00 A balek, Széchenyi kombinált bérlet, Nagyszínpad

Április 4., csütörtök 19.00 A balek, Zrínyi kombinált bérlet, Nagyszínpad

Április 5., péntek 14.00 Hamupipõke, Apáczai bérlet, Nagyszínpad
19.00 Kalucsni, Déryné bérlet, Nagyszínpad

ÕRÜLETPARÓDIA KERESZTES TAMÁS MÓDRA
Keresztes Tamás a 2016-os premiert követõen egy sor

rangos elismerést kapott az Egy õrült naplója címû mo-
nodrámában nyújtott alakításáért, amelyet április 8-án
ismét láthat a nagyérdemû a Móricz Zsigmond Színház-
ban.

A Jászai Mari-díjas mûvész a Thealter Fesztiválon el-
nyerte a kritikusok díját, a MOST Fesztiválon a legjobb
monodráma elõadásért járó díjat, teljesítményéért pedig a
legjobb alakításért járó különdíjat, a Színikritikusok Céhe
neki ítélte a legjobb fõszereplõ díját, majd a Mastercardtól
átvehette az év színházmûvésze díjat. Méltó személyhez
kerültek ezek az elismerések, ezt alátámaszthatják velem
együtt azok a nyíregyházi nézõk is, akik látták korábbi
fellépését teátrumunkban. Bámulattal néztük a millió ár-
nyalatot megmutató játékát, az egyetlen looperrel a hát-
borzongató hangulatot fokozó zenészi kvalitásait. Hogyan
született meg Gogol 1835-ben, 26 évesen írt mûve nyo-
mán ez az elõadás?

– Orlai Tibor keresett meg, hogy eljátszanám-e az Egy
õrült naplóját – felelte kérdésemre a mûvész. – Elolvas-
tam a darabot ismét, s nagyon sok lehetõséget láttam ben-
ne. Szinte minden döntésben szabad kezet kaptam: dísz-
let, zene, a rendezõ személye. Nem volt számomra kér-

déses, hogy Bodó Viktorral szeretnék együtt dolgozni,
akivel több közös munkánk volt korábban, ám mindket-
tõnknek rengeteg feladata volt abban az idõben, így csak
másfél évvel késõbb kezdhettük el a próbákat. Egy hónap
alatt elkészültünk, hiszen az eltelt idõ során fejben min-
dent alaposan átgondoltunk. Az Egy õrült naplóját Darvas
Iván elõadásában csak gyerekként láttam, nem emlékez-
tem már rá. Szándékosan nem néztem meg a próbák so-
rán, hiszen különösen egy monodráma esetében könnyen
a hatása alá kerülhettem volna. A premier után fél évvel
megnéztem. Stúdióban vették fel, nézõk nélkül, amit na-
gyon sajnálok, de így is különös élmény volt.

A DÍSZLETET IS Õ TERVEZTE

Loopert használ az elõadás során, mondta el a többféle
hangszeren remekül játszó színész, zeneszerzõ. Ez az esz-

köz az élõ hangot felveszi, sokszor megismétli, miközben
õ újabb és újabb zajokat, énekeket vihet fel mellé. Így
élõben egy kórus hangzását lehet létrehozni, vagy akár
egy zenekarnyi hangszert egyidejûleg megszólaltatni. A
jelmezt a Katona József Színház jelmeztárából válogatta,
csak egy-egy folt került a ruhára, kicsit koptatták a cipõt.
A díszletet is maga tervezte Juhász Dóra segítségével, aki
számítógépen háromdimenziósra modellezte a színész
által megálmodottakat. Ha erre az elõadásra készül, há-
rom órával korábban bemegy a színházba. Egy órába te-
lik, amíg elmondja az egész szöveget, ezt követi több mint
félórányi hangbeállítás, majd fejben ráhangolódik a kez-
désre. Olvastam az egyik pszichológus véleményét, aki
kiemelte, hogy szakmai szemmel is hiteles Keresztes Ta-
más játéka.

AZ EMBER ÕRÜLETES MAGÁNYÁRÓL SZÓL

– Nem jártam „tébolydában”, de beszéltünk egy pszi-
chiáterrel a próbák elõtt, aki szerint ez a mû nem egy konk-
rét pszichológiai esetrõl szól, inkább õrületparódia – vá-
laszolta kérdésemre. – Ezzel levette a vállunkról egy konk-
rét eset bemutatásának terhét. Az emberrõl szól, akihez
nem szólnak hozzá, akit nem szeretnek, akihez nem ér-
nek hozzá. Az õrület itt szerintem egyfelõl a humornak
egy forrása, másfelõl képes láttatni Popriscsin szenvedé-
seit. Nem az õrület a lényeg, hanem az ember õrületes
magánya. Csak hangzatos mondásnak érzem azt, hogy
nem mi vagyunk õrültek, hanem a világ körülöttünk. In-
kább azt tartom érvényesnek, hogy az ember végtelenül
vágyik a szeretetre, s õrületes kínt tud okozni, ha ennek
hiányában él.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Keresztes Tamás az Egy õrült naplójában

Fo
tó

: 
O

rl
ai

 P
ro

du
kc

ió
s 

Ir
od

a

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatá-
nak tagja, Martinkovics Máté Az egérlyukból címû mo-
nodrámában nyújtott alakításáért, karakterformáló ere-
jéért, hiteles és természetes szerepformálásáért, drama-
turgiai munkájáért a MOST FESZT 2019 közönségzsûri-
jének díját vehette át a napokban.

MOST FESZT DÍJ
MARTINKOVICS MÁTÉNAK
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 31., vasárnap 18.00 NYKC–
Algyõ kézilabda-mérkõzés közvetítése

Március 29., péntek 19.00 Bánki tor-
naterme, NYIKSE–DEAC II kosárlabda-
mérkõzés
Március 30., szombat 18.00 Continen-
tal Aréna, NYKC–Algyõ kézilabda-mér-
kõzés
Március 31., vasárnap 10.30 Continen-
tal Aréna, Kölcsey DSE–Lóci DSE ké-
zilabda-mérkõzés
Március 31., vasárnap 18.00 Continen-
tal Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
Veszprém kosárlabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek
 folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu

IRÁNY A VILÁGBAJNOKSÁG – MAGYARORSZÁGOT
KÉPVISELIK A MÓRICZ RÖPLABDÁSAI

36 diákolimpiai aranyérem. Ennyit szer-
zett eddig pályafutása során Moravszki
Gyuláné. A testnevelõ tanár férjével együtt
évtizedek óta nevel röplabdásokat, közü-
lük sokan az élvonalig, sõt válogatottságig
vitték. A 36. arany mégis különleges szá-
mára, mert világbajnoki részvételt ért.

– Porecbe utazhatunk március 30-án az
ISF U15-ös VB-re. A legutóbbi diákolimpiai
elsõ hely ugyanis azt is jelentette, hogy a
gyõztes képviselheti hazánkat a horvátorszá-
gi világbajnokságon. Ez lesz az elsõ ilyen
verseny, melyen csapatot irányíthatok, ami
nagy felelõsség és egyben megtiszteltetés is
– mondta Moravszki Gyuláné edzõ.

A Móricz csapata a diákolimpiai döntõ-
ben épp egy másik nyíregyházi gárdát, a
Bem iskolát gyõzött le. Az együttesnek
meghatározó tagja Daniló Alexandra, aki
nemcsak jól sportol, de jól is tanul. Leg-
utóbb a Városi Sportgálán is elismerést ve-
hetett át.

– Örülök, hogy ott lehetünk majd a vi-
lágbajnokságon, és nagyon készülünk.

Már az is nagy dolog, hogy kijutottunk, de
szeretnénk jól szerepelni, ezért többek kö-
zött szlovák együttesek ellen is játszottunk
edzõmérkõzéseket – tette hozzá a Móricz
játékosa.

A VB-re készülõ csapatot dr. Szabó Tün-
de sportért felelõs államtitkár is megláto-
gatta a Móricz Zsigmond Általános Iskolá-
ban.

– A röplabda Nyíregyházán nagyon

eredményes sportág, köszönhetõ mindez a
komoly utánpótlás-nevelõ munkának is,
ami a városban folyik. A testnevelõk mel-
lett fontos szerep hárul az iskolára, a szü-
lõre, és természetesen a gyerekekre, akik
naponta több edzésen is részt vesznek,
hogy sikeresek legyenek. Bízunk abban,
hogy a VB-n is eredményesek lesznek –
nyilatkozta dr. Szabó Tünde.

A világbajnokságon többek között kínai,
chilei, észt, bolgár gárdák is indulnak, ösz-
szesen 14 csapat vesz részt.

– Hogy utazhatunk, az egy összefogás
eredménye. A minisztérium, a város, a
Sportcentrum, a Tankerületi Központ is se-
gített abban, hogy megfelelõen képviseljük
Porecben Nyíregyházát – hangsúlyozta Il-
lés Zoltán igazgató.

Kósa Árpád, a Magyar Röplabda Szövet-
ség elnökségi tagja abban bízik, a fiatal já-
tékosok közül sokakkal majd a Fatum Nyír-
egyháza felnõtt csapatában is találkozha-
tunk. A jelenlegi keretbõl Szabó Lili, Tóth
Dalma és Tóth Fruzsina is a Móriczban ne-
velkedett.

A LEGNAGYOBB
VIDÉKI BIRKÓZÓVERSENY

ELÕNY A FATUMNÁL

Harmadik alkalommal rendezték meg a
Mr. Tus Kupa Birkózóversenyt, melyen Nyír-
egyháza Nagydíját is átadták. Teljesen meg-
telt a Tiszavasvári úti csarnok fiatalokkal.

– Több mint 400 fiatal sportoló érkezett
49 egyesületbõl, sokan határon túlról. Har-
madik éve támogatja a város a rendezést,
és örülünk, hogy ilyen sok tehetséges bir-
kózónak nyújthatunk versenyzési lehetõsé-
get – nyilatkozta dr. Ulrich Attila alpolgár-
mester.

A szervezõ Nyírsport SE 13 sportolója
lépett szõnyegre különbözõ korosztályok-
ban.

– Tavaly minden versenyzõnk dobogóra
állhatott, és idén is jól szerepeltünk. A gye-
rekeknek fontos a hazai verseny, mert ilyen-
kor a szülõk, rokonok is láthatják õket bir-
kózni – mondta Pocsai István, az egyesület
elnöke.

A rendezvényt dr. Hegedûs Csaba olim-
piai bajnok nyitotta meg, a szövetséget pe-
dig Komáromi Tibor világbajnok képvisel-
te.

– Ez egy nagyon jó lehetõség a fiatalok-
nak arra, hogy rutint szerezzenek. Verse-
nyen szõnyegre lépni mindig más, mint
edzésen, megszokják a légkört, a szurko-
lókat. Ez a mostani jelenleg a legnagyobb
létszámú vidéki utánpótlás birkózóverseny
– tette hozzá a szövetség alelnöke.

Több szõnyegen folyamatosan birkóztak
a versenyzõk, akik között sok olyan volt,
aki Szlovákiából, Romániából, Ukrajnából
érkezett.

Megkezdõdött a nõi röplabda Extrali-
ga elõdöntõje. A Fatum Nyíregyháza a
vártnál simábban, 3:0-ra nyerte az elsõ
mérkõzést, és a három nyert meccsig
tartó párharcban 1:0-ra vezet.

– Egy csodálatos gyõzelmet arattunk,
de ezúton is szeretnénk kérni mindenkit,
aki a csapat mellett áll, hogy maradjunk
két lábbal a talajon és a maximális tisz-
telettel forduljunk minden fórumon a
Békéscsaba irányába, hiszen egy remek

csapat, amely válogatott játékosokkal van
teletûzdelve és ennek fényében különösen
értékes a vasárnapi gyõzelmünk. A feladat
adott, lépésrõl lépésre kell haladnunk –
nyilatkozta Hollósy László vezetõedzõ.

A két csapat szombaton, Békéscsabán
találkozik, majd április 4-én ismét a
Continental Aréna lesz a helyszín.
Amennyiben szükséges, április 10-én ide-
genben, 15-én hazai környezetben ját-
szik a Fatum a BRSE-vel a párharc során.

A Fatum Nyíregyháza játékosai örülhettek az elsõ meccs után
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RAJZPÁLYÁZAT
Kedves Gyerekek! Weöres Sándor halálának 30. év-

fordulójára emlékezve „Bóbita, bóbita táncol...” cím-
mel megyei rajzpályázatot hirdet a Móricz Zsigmond
könyvtár – alsó és felsõ tagozatos kategóriában – álta-
lános iskolás gyerekek részére. Készítsetek illusztráci-
ót Weöres Sándor bármelyik verséhez, szabadon vá-
lasztott technikával. Beérkezési határidõ: 2019. ápri-
lis 18. Cím: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár Gyermekkönyvtára, 4400 Nyíregyháza, Szabad-
ság tér 2. (telefon: 42/598-881).

PARAGRAFUS KUPA SZOMBATON
21. alkalommal rendezik meg szombaton a Para-

grafus Kupa kispályás labdarúgótornát Nyíregyházán.
Nyolc, a közszolgálatban és a közigazgatásban dol-
gozó játékosokból álló csapat találkozik majd a Bem
József Általános Iskola tornatermében. Az elsõ Para-
grafus Kupán még csak négy csapat versengett – em-
lékezett dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, a Ma-
gyar Jogász Egylet megyei szervezetének vezetõségi
tagja a kispályás labdarúgótorna beharangozó sajtó-
tájékoztatóján. A szombati Paragrafus Kupa idei, szak-
mai zsûrijét, a játékvezetõket is az MLSZ biztosítja.KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. április 1., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.,

Számítástechnikai üzlet.

Mussó László (12. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. április 1., 16.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,

Fidesz Iroda.
Idõpont: 2019. április 1., 18.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Koszorú utcai
Általános Iskola.

Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin (2. sz.
vk. önkormányzati képviselõje) fogadó-

órát tart.
Idõpont: 2019. április 4., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Ungvár stny.

25., Jósavárosi Polgárõr Egyesület.

„ÍRJUNK KÖZÖSEN VERSET a költészet napja alkalmá-
ból! Látogasson el könyvtárunkba és keresse papiruszteker-
csünket, melyre a költészet napja alkalmára közösen megír-
juk Nyíregyháza leghosszabb versét. Legyen részese egy iz-
galmas közösségi élménynek!” Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár.

CSEPEREDÕ MESEKLUB – A kis hajó – tavaszváró báb- és
mesefoglalkozás március 29-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vendég: Hajdú Ágota és a Vikár Sándor Zene-
iskola növendékei. A részvétel díjtalan!

HANGFÜRDÕ DARÁNYI LÁSZLÓVAL március 29-én
18.30-tól az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Idõtartam: 60 perc.
Bejelentkezés: medi.tal432@gmail.com, 70/941-7599.

MEDVE ÉS A SZEGÉNY EMBER. A Burattinó Bábszínház
elõadásai – március 30-án 16.00: Medve és a szegény em-
ber. 31-én 10.00: Bumfordi. Helyszín: Korzó Bevásárlóköz-
pont, B épület II. emelet.

ÉLÕ MÚLTUNK – kiállítás családi ereklyékbõl a Butykai
Közösségi Házban. Megnyitó: április 2-án 14.00 óra. Megte-
kinthetõ: május 31-éig, hétfõtõl péntekig 8.00–16.00 óra kö-
zött. A belépés díjtalan!

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – április 2-án 15.00–17.00: tavaszi dekoráció. 4-én
15.00–17.00: állati figurák készítése. 6-án 9.30–12.30: tava-
szi ajtódísz készítése.

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE nyíregy-
házi csoportja várja az érdeklõdõket április 2-án 18.00 óra-
kor tartandó rendezvényére, a Magyarok Nagyasszonya-társ-
székesegyház dísztermébe. Témája: „Mûvelõdéstörténeti ba-
rangolások Kárpátalján”. Elõadók: Popovics Béla „Magyar
Örökség Díjas” pedagógus, munkácsi helytörténész és fele-
sége, Palojtay Márta, a Család és Élet civil szervezet vezetõ-
je. A belépés ingyenes!

EGY ÉLETED VAN! – dr. Csernus Imre elõadása április 2-
án 19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

KAMASZ TERASZ – beszélgetés középiskolás írókkal, köl-
tõkkel április 3-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Vezeti: Nagy Zsuka költõ és Béres Tamás író.

SAKKSZAKKÖR április 3-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

FESTMÉNYTÁRLAT. H. Németh Katalin grafikusmûvész és
Háziné Szikora Éva festménytárlatának megnyitója április 3-
án 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

IZRAELI FILMSZEMLE. A Deák Ferenc Akadémia Egyesü-
let várja az érdeklõdõket az április 4-én kezdõdõ izraeli film-
szemlére. Elsõ vetítés április 4-én 16.30: Ervinka – izraeli víg-
játék.

KEREKÍTÕ foglalkozás április 5-én 10.00 órától a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS – kézmûves foglalkozás április 5-
én 13.00 órától az Orosi Fiókkönyvtárban.

ALKOTÓ TAGTÁRSAK 26. rendezvény április 5-én 16.30-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Bemutatkozik: Czimbula
Novák Ibolya: A tehetség virágai – versben, prózában címû
kötetével. Beszélgetõpartnerek: Csabai László író, dr. Nagy
Balázs egyetemi adjunktus, Nagy Zsuka költõ. Ötletadó-há-
zigazda: dr. Bihari Albertné.

VÁCI MIHÁLY EMLÉKEZETE – ünnepi mûsor a Váci Mi-
hály Társaság Kulturális Egyesület szervezésében április 3-án
17.30-tól a Városmajori Mûvelõdési Házban.

ZUMBAMARATON LESH ZSÓFIVAL – 9. jubileumi okta-
tói rendezvény meglepetésekkel április 5-én 18.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Bõvebb információ: 30/221-
1831.

LAZÍTÓ SPORTFOGLALKOZÁSOK a Jósavárosi Mûvelõ-
dési Házban április 6-án. 8.00–9.00: jógaóra futóknak – spe-
ciális jógaóra azoknak, akik rendszeresen futnak. 9.30–10.30:
gerincjóga. 11.00–12.00: hangfürdõ tibeti hangtállal. Elõze-
tes jelentkezés és információ: figeczkyemese@gmail.com.

RÉGI SLÁGEREK MA IS DIVATBAN – a Polip együttes kon-
certje április 6-án 16.00 órától a Városmajori Mûvelõdési
Házban.

SZÍJ MELINDA JÓTÉKONYSÁGI ESTJE a Patrónus Egye-
sület javára április 13-án 18.00 órától a Kodály Zoltán Álta-
lános Iskola Kodály termében. Jegyek a Patrónus Egyesület
irodájában (Nyíregyháza, Közép utca 19., telefon: 42/500-
155), valamint a helyszínen, a koncert elõtt vásárolhatók.

JUBILEUMI KONCERT. A Kétszeresen Nívó-díjas és Kivá-
ló Együttes címmel kitüntetett Primavera Balettegyüttes 42.
jubileumi koncertjére várják az érdeklõdõket március 30-án
18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Koreográ-
fus: Feketéné Kun Ildikó.

TAPINTHATÓ VILÁG – Válts nézõpontot! – a Jósa András
Múzeumban. Megtekinthetõ: március 31-éig.

ÕSZI SZONÁTA – dráma egy részben az Orlai Produkció
elõadásában március 31-én 18.00 órától a Váci Mihály Kultu-
rális Központban. Szereplõk: Udvaros Dorottya, Radnay Csil-
la, Széll Attila, Fodor Annamária. Rendezõ: Vörös Róbert.

ANNA FRANK KIÁLLÍTÁS a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Megnyitó: április 1-jén 10.00 óra. Megtekinthetõ: ápri-
lis 30-áig.

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

A KODÁLY TÁRSASÁG ELÕADÁSA április 1-jén 17.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

KÖNYVBEMUTATÓ a nemzetközi gyermekkönyvnap al-
kalmából április 2-án 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Medvés könyv – író-olvasó találkozó és könyvbemu-
tató. Vendég: Révészné Petró Zsuzsa szerzõ, a Nyíregyházi
Állatpark oktatási osztályvezetõje.

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás áp-
rilis 2-án 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Ve-
zeti: Ferenczné Endresz Klára.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA címû ismeretterjesztõ sorozat a
Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház dísztermében.
Április 2-án 14.00: az idõskori szépség, bõrápolás – kozme-
tológiai tanácsadás. Elõadó: dr. Beleznay Gyöngyike bõrgyó-
gyász kozmetológus (Dermart Klinika).



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AZ IPAROSTANONCOK CSERKÉSZCSAPATA
A Hatzel téri iparostanonc-iskola falai között 1924-

ben cserkészcsapat alakult Gábry Bertalan tanító veze-
tésével. Õk voltak a 952. sz. Baross Gábor cserkészcsa-
pat, amely késõbb a fúvós zenekaráról is híres lett, több
városi rendezvényen is szerepeltek.

A csapat fúvósai elõször 1926. június 27-én, a zász-
lószentelési ünnepségükön mutatták meg magukat a
nagyközönségnek. E napon ünnepelték a nyíregyházi
iparostanonc-oktatás ötvenéves évfordulóját is. A felava-
tott lobogó „annak a munkásifjúságnak büszkén lengõ
zászlaja, amelyet körülfog a polgárság szeretete és fel-
emel támogatása, mert ezek az ifjak abban az eszme-
körben nevekednek, amely a polgári társadalom fenn-
tartó ereje: hazafiúi érzésben, vallással áthatott testvéri
szeretetben”. A zöld selyemzászló egyik oldalát a ma-
gyar címer ékesítette a következõ körirattal: „Magyar
munkában a magyar feltámadás”, míg a másik oldalán
a cserkészliliomot körülvevõ csapatszámot és csapat-
nevet hímezték. Az egyik zászlóanyai tisztet Kégly Sze-
réna, a csapat egyik fõ patrónusa vállalta el.

A Baross cserkészek tagjai közé a már végzett iparo-
sokat is szívesen várták, az elsõ „öregcserkészek” 1932-
ben tettek fogadalmat. Ekkorra már nagy népszerûséget
vívott ki a csapat a városban, amelyet a nyíregyházi cser-
készet „szeme-fényének” is neveztek: „Mindenhol a
legmelegebb rokonszenvvel gondolnak az iparos cser-
készfiúkra, s ha õk fújják meg a hívogató kürtöt, ott le-
szünk egy szálig”.

A fúvósok mellett még a csapat céllövõi értek el szép
eredményeket, mint például a Magyar Cserkészszövet-
ség által, 1938-ban Budapesten szervezett országos ver-
senyen. Az öregcserkészek ötfõs csapatversenyében
bajnokok lettek: Skriba Zoltán, Szauder Ferenc, Tibor
Ferenc, Tibor Béla és Varga Endre. A cserkésztisztek
megmérettetésében Szauder Ferenc szintén bajnok lett.

A csapat utolsó újoncai 1948-ban tettek fogadalmat,
ekkor a cserkészmozgalmat felszámolták, így szûnt meg
a Baross cserkészek alakulata is.




