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Az idõskorúak életmi-
nõségét is vizsgálta az
a 2008–2018 közötti
idõszakra vonatkozó
kutatássorozat, mely
érdekes megállapítá-
sokat is tartalmaz.

FORGALOMIRÁNYÍTÁS SÓSTÓN AZ ÜNNEPEK ALATT
Sóstógyógyfürdõn a húsvéti ünnepek miatt megnövekedett forgalomra kell számí-

tani – a forgalom irányítását és a parkolási igények kielégítését az akcióban részt
vevõ szervezetek a Rendõrség és a Közterület-felügyelet vezetésével végzik majd. A
Közterület-felügyelet arról tájékoztatta szerkesztõségünket, számolni kell vele, hogy
szükség esetén, a helyszínen lévõ rendõri vezetõ a forgalmi rend változtatását elren-
delheti majd annak érdekében, hogy a közösségi közlekedés zavartalan legyen. Mi
több: Sóstógyógyfürdõ valamennyi parkolójának és a Sóstói út keleti oldalának meg-
telte után, a parkoltatás a Kemecsei út mindkét oldalán történik majd (ahol új állat-
parki bejárat is nyílik – lásd lenti cikkünket). Az autóbuszok a számukra kijelölt sóstói
posta mögötti parkolóhelyet vehetik igénybe. Kérik a jármûvezetõket, hogy a forgal-
mat irányító rendõrök és közterület-felügyelõk kéréseit, utasításait a folyamatos for-
galom fenntartása érdekében tartsák be.

SPORTOS ÉS HELLÓS LESZ AZ IDEI TAVASZ NYÍREGYHÁZÁN
Az idei tavasz sem lesz eseménymentes Nyíregyházán,

már ami a programokat illeti. Bár a 2019-es városi nagy-
rendezvények sora februárban, a Disznótoros Fesztivál-
lal elindult, még ezen kívül is lesz hat Nyíregyházán, eb-
bõl három júniusig. Jön a Helló Nyíregyháza!, lesznek
Városnapok, Gyermeknap és persze sok más tömegeket
megmozgató rendezvény: szombaton Nyuszi Futás, má-
jus 25-én Bringa Piknik, június elsején pedig Michelin
Bringafesztivál.

A húsvéttal kezdetét veszi az idei turistaszezon, szinte
minden szálloda telt házzal várja az ünnepet. A szallas.hu
adatai szerint egy átlagos áprilisi hétvégéhez képest közel
négyszeresére nõ a forgalom, sokan töltik a hosszú hétvé-
gét wellnessezéssel, de vannak, akik inkább az aktív kikap-
csolódást választják. A Top 10 legnépszerûbb program közé
pedig idén is bekerült a Nyíregyházi Állatpark. A várható
óriási érdeklõdésre tekintettel húsvéthétfõn akár a Kemecsei

útról is be lehet majd lépni oda, ugyanis kialakítottak egy
hátsó bejáratot. Ott is lehetõség lesz jegyvásárlásra.

NYUSZI FUTÁS A STADIONBAN
Még húsvét elõtt akár futhatunk is. Nyíregyházán évti-

zedek óta rendeznek családi sportnapot az ünnepek elõtt.
A Nyuszi Futás idén április 20-án várja az érdeklõdõket a
Városi Stadionban. Lesz cukorágyú, nyuszisimogatás, sü-
teménykóstolás, festett hímes tojás verseny és még tom-
bola is. (Bõvebben a 14. oldalon.)

HELLÓ NYÍREGYHÁZA! A BELVÁROSBAN
Április 26-án, pénteken pedig jön az idei második vá-

rosi nagyrendezvény, a Helló Nyíregyháza! Az egész na-
pos program gerincét, hátterét a hagyományoknak meg-
felelõen a különféle tematikával készülõ „utczák” adják
majd, melyek felpezsdítik a fõteret és környékét. Csak egy
kis ízelítõ: Rubint Réka alakreform edzést tart majd, de

élõ koncertet ad a Kozmix és fellép a tavalyi X-Faktor gyõz-
tes csapata, a USNK is. (Bõvebben a 4., 8-9. oldalon.)

VÁROSNAPOK ÉS KEREKEZÕS PIKNIK
A május 17-18-án rendezendõ Városnapok után, a ta-

valyi nagy sikerre való tekintettel idén is megtartják a Brin-
ga Pikniket, ezúttal május 25-én. A kerekezés a Kossuth
térrõl indul majd, a cél pedig Tokaj Fõ tere, ahol kerékpá-
ros bemutatók, pénzdíjas országúti kerékpárverseny, gye-
rekprogramok és Karmapirin koncert várja a résztvevõ-
ket. (Bõvebben a 4. oldalon.)

KILENCEDJÉRE IS MICHELIN BRINGAFESZTIVÁL
Egy kicsit pedig belecsípve a nyárba is: júniusban is várja

a bringásokat a Michelin Bringafesztivál. Június elsején
kilencedik alkalommal pattanhatnak két kerékre a sportos
nyíregyháziak.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

HÚSVÉTRA VÁRVA

Jézus Krisztus megváltó szenvedésére, halálára és feltámadására emlékeztek Nyíregyházán, az
idén már huszonnyolcadik alkalommal megrendezett ökumenikus városi keresztúton, szomba-
ton. A  menet a Seregély István Papi Szociális Otthontól indult, az utolsó állomás elmélkedése
pedig a városi köztemetõ ravatalozójában hangzott el. Fotó: Gergely Klaudia
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SZAKTANÁCSADÁS HÉTFÕN
AZ ÁLLATPARKBAN

Ismét szemétlerakót értek tetten a köz-
terület-felügyelõk a térfigyelõk felvételei
alapján. 2019. április 10-én 9.15 órakor
egy személy a Móricz Zsigmond utcában
háztartásból kikerülõ hulladékot rakott le
közterületre a gépkocsijából. A közterü-
let-felügyelõk a térfigyelõ kamerák felvé-
telei, valamint a gépjármû rendszáma
alapján beazonosították az elkövetõt, aki
ellen szabálysértési feljelentést tesznek.

 
Mint ismert, a Nyíregyházi Közterület-

felügyelet közgyûlési döntés alapján 2016
augusztusa óta üzemelteti a közterületi
térfigyelõ kamerákat a városban. Jelenleg

a felügyelet ügyeleti központjába 154 ka-
mera képe fut be. Az ügyeleti központban
a felügyelet 24 órás szolgálat keretében
figyeli a beérkezõ képeket, értékeli, elem-
zi azokat. Amennyiben a szolgálatban lévõ
felügyelõ olyan eseményt lát a felvételen,
amely beavatkozást igényel, és az a fel-
ügyelet hatásköre, akkor a szolgálatban
lévõ felügyelõket értesíti, egyéb esetben a
megyei rendõr-fõkapitányság Tevékenység
Irányító Központjának küld jelzést, ahon-
nan hatáskörrel rendelkezõ szervet irányí-
tanak a helyszínre. Eddig minden olyan
bûncselekményt, balesetet észrevettek,
ami a kamerák elõtt történt.

Húsvétkor nyuszik ezrei kerülnek új
gazdáikhoz, s mint minden kedvencnek,
nekik is megfelelõ ellátásra van szüksé-
gük. A Nyíregyházi Állatpark fontos kül-
detésének tartja a felelõs állattartás fon-
tosságának hangsúlyozását, ezért hús-
véthétfõn a magyar parasztudvarban a
nyuszisimogató mellett szaktanácsadás-
ban is részt vehetnek a látogatók, és tip-
peket kaphatnak a helyes nyúltartásról.

Többek között arról is hallhatnak majd,
hogy nagyon fontos: helyesen tápláljuk
kedvencünket, mert érzékeny emésztõ-
rendszere van, és ha nem megfelelõ ételt
kap, könnyen megbetegedhet – magyaráz-
ta Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark osz-
tályvezetõje.

FIGYELJÜNK AZ IDEÁLIS
ÉTRENDRE

Mindig legyen tiszta víz egy önitatóban
és jó minõségû, száraz széna a ketrecé-
ben. Az ideális étrend a lehetõ legjobban
közelítse meg a természetes, alapvetõen
fûbõl (a közhiedelemmel ellentétben nem
répából) álló takarmányát. A folyamatosan
pótolt széna mellett hetente többször is
kínáljuk meg nyúltáppal, valamint kiegé-
szítõ takarmányként különféle zöldsége-
ket adhatunk, például fehér- és sárgaré-
pát, paprikát, spenótot, uborkát és zellert.
Káposztából vagy karalábéból csak ritkán
és csak nagyon kis mennyiség megenge-

dett. Gyümölcsöket a magas cukortartal-
ma miatt csak módjával érdemes adni az
állatnak. Ha a nyuszi korábban nem ka-
pott zöldséget, vagy három hónaposnál
fiatalabb, fokozatosan kell rászoktatni arra
(kb. 7–10 nap alatt) – egyszerre csakis
egyféle zöldséggel próbálkozva –, hogy
ne legyen hasmenése tõle. A fokozatos-
ság rendkívül fontos minden új eledel be-
vezetése során. Odafigyelõ gondoskodás-
sal akár 8–12 évig is élhetnek velünk
hosszúfülû barátaink.

AZ ÉV TIK ÜGYELETVEZETÕJE
Szakterületén nyújtott kiemelkedõ

szakmai tevékenysége elismeréséül
„Az év Tevékenység-irányítási Köz-
pont Ügyeletvezetõje” díjat 2018-ban
Hajas Zoltán r. õrnagy, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság munkatársa kapta meg.

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS
Sebességkorlátozás lépett érvénybe

Nyíregyházán, a Belsõ körúton, a 9.
számtól. Az egyirányú útszakaszon
most már maximum 30 km/h-s sebes-
séggel közlekedhetnek az ott haladók.
Számos helyen pedig útfelújítások mi-
att vezettek be átmeneti korlátozást.

TÁVHÕ NAP
A Nyírtávhõ Kft. ötödik alkalommal

rendezte meg a Távhõ Napot Nyíregy-
házán. A nyíregyházi belvárosi nyílt
nap mellett hõközpont-látogatást is kí-
náltak a fiataloknak. A cég törekvése
szerint belátható idõn belül kémény-
mentes lehet Nyíregyháza belvárosa.

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
Negyedik alkalommal csatlakozott a

Nyíregyházi Szakképzési Centrum és 10
tagintézménye a „Szakmák Éjszakája
2019” címû országos szakmabemutató,
szakma-népszerûsítõ rendezvénysoro-
zathoz. Idén a rendezvény fõ helyszíne
a Dugonics utcai központ volt.

HATSZÁZAN VERSENYEZTEK
A Denevér Barlangkutató és Szabad-

idõsport Egyesület rendezte meg a
2019. évi Magyarország Tömegrajtos
Országos Csapat és Szenior Hosszútávú
Bajnokságát a nagykállói Téka-tábor-
ban. A megmérettetésen több mint 70
egyesület 600 versenyzõje vett részt.

SZÍVBETEGET MENTETTEK
A Jósa András Oktatókórház is csat-

lakozott a Szakmák Éjszakája országos
rendezvényhez. Az érdeklõdõknek meg-
mutatták, milyen egy mûtõ, beöltözhet-
tek egy mûtéthez és számos eszközzel
is megismerkedhettek. Sõt, egy szívbe-
teget is megmenthettek virtuálisan.

SZAVALÓVERSENY
13. alkalommal adott otthont a Mó-

ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár a Nyíregyháza és Térsége Nyugdí-
jas Szövetség szavalóversenyének. A
képzeletbeli dobogóra Koleszár Jó-
zsefné, Molnár Józsefné, Jancsó János
és Szabó Veronika állhatott fel.

ÉRZÉKENYÍTÕ TRÉNING
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alap-

ellátási Intézmény Családok Átmeneti
Otthonának és Gyermekek Átmeneti
Otthonának segítõ szakemberei részt
vettek „Az Újszülöttjeinkért, Koraszü-
löttjeinkért Alapítvány” érzékenyítõ
tréningjén.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételrõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények mû-
ködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülõket/törvényes képviselõ-
ket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre történõ óvodai jelentkezés idõpontja:

2019. április 29-30. (hétfõ-kedd) 7.30–18.00 óra között
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (2)

bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozásokon vesz részt.

Az óvodába a 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-éig született gyerekek
beíratása kötelezõ.

Az óvodai jelentkezéshez az „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati
fenntartású óvodába a 2019/2020. nevelési évre” címû nyomtatványt szükséges kitölteni,
amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthetõ
a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az elsõ helyen
megjelölt intézményben kell leadni.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthetõ bármelyik óvodá-
ban, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülõ vagy
törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ
idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el”.

A gyermekek felvételérõl a jelentkezés utolsó határnapját követõ 21 munkanapon belül
hoz döntést az érintett intézmény vezetõje. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesí-
tés kézhezvételét követõ 15 napos határidõn belül a gyermek szülõje/törvényes képviselõ-
je Nyíregyháza Megyei Jogú Város jegyzõjének címzett, de az érintett óvodának átadott
jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyerme-
ke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Az a szülõ, aki felmentést kér a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, az
óvodai beiratkozás kezdõ napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõhöz, a másolatát pedig a kötelezõ felvé-
telt biztosító óvoda vezetõjéhez.

Ha a szülõ nem önkormányzati (pl. egyházi, egyéb) fenntartású óvodába kívánja beírat-
ni a gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, a másola-
tát küldi meg a területileg illetékes jegyzõnek.

Nyíregyháza, 2019. március 28.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

EGY HÓNAP MÚLVA VÁLASZT AZ ORSZÁG
MINDEN, AMIT TUDNI KELL A MENETÉRÕL

Európai parlamenti (EP) választásokat ötévente tar-
tanak az Európai Unióban; a legutóbbi 2014-ben volt. A
szavazást 2019-ben – a Tanács döntésének értelmében
– május 23. és 26. között kell megtartani. Mivel a vá-
lasztási eljárásról szóló törvény értelmében Magyaror-
szágon csak vasárnap lehet választást tartani, a vokso-
lás idõpontja 2019. május 26. lesz. Nyíregyházán több
mint 90 ezren szavazhatnak majd.

Az európai parlamenti választás egyfordulós listás sza-
vazás, amin Magyarországon csak pártok indulhatnak. A
mandátumokat a szerzett voksok arányában osztják el. Az
ország az EP javaslata alapján a 2019-es választásokon is
21 képviselõt küldhet majd az Európai Parlamentbe. A
mandátumokat a leadott szavazatok arányában osztják szét
a pártok között, a listáról a jelöltek a párt által eredetileg
bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz.

NYOLCMILLIÓAN VOKSOLNAK

A választásra jogosultak aktuális száma 8 024 371 fõ. A
március 20-ai névjegyzéki állapotnak megfelelõen április
5-éig kellett kézhez kapniuk az értesítést arról, hogy fel-
vették õket a névjegyzékbe. Aki nem kapta meg, a jegy-
zõnél (a helyi választási irodában) új értesítõt igényelhet.

– Kérjük, hogy mindenki figyeljen oda, valóban meg-

kapta-e az értesítõjét. Ha nem, akkor érdemes befáradni
hozzánk, a Polgármesteri Hivatalba, a Helyi Választási Iro-
dához és mi megnézzük, mi történhetett, amennyiben
pedig szükséges, pótoljuk – hangsúlyozta dr. Szemán Sán-
dor címzetes fõjegyzõ, a helyi választási iroda vezetõje.
Nagyon fontos információk vannak az értesítõben: töb-
bek között az, hogy a választópolgárnak hol kell majd
szavaznia, mi a szavazóhelyisége címe. Érdemes nem ru-
tinból elindulni voksolni, hiszen a város belsõ migrációja
miatt akadhatnak apróbb változtatások, tehát nem biztos,
hogy ugyanoda kell mennie szavazni, mint ahol legutóbb
voksolt. Azt is összegzi az értesítõ, hogy mi a teendõ, ha a
szavazás napján nem az állandó lakcímünkön tartózko-
dunk, hanem esetleg Magyarország egy másik települé-
sén, esetleg külképviseleti szavazást kérünk, mert külföldön
vagyunk.

MÁJUS 22-ÉIG LEHET KÉRNI
Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén,

de Magyarország egy másik településén élni kíván a
választójogával, május 22-éig kérheti átjelentkezését
a lakcím szerinti választási irodától egy másik telepü-
lésre.   

CSAK ESTE 11 UTÁN LESZ EREDMÉNY

Az európai parlamenti választáson csak este 11 óra után
kezdi közölni az elõzetes tájékoztató adatokat a Nemzeti
Választási Iroda, az EP-választásnál ugyanis az az uniós
elõírás, hogy csak akkor hozható a voksolás eredménye
nyilvánosságra, ha a 27 tagállam összes szavazókörében
befejezõdik a szavazás. Mivel Olaszországban csak este
11 órakor fejezõdik be a voksolás – a szavazóköröket
Magyarországon már este 7 órakor bezárják, és elkezdik
összeszámolni a voksokat –, az NVI csak este 11 óra után
kezdi majd közzétenni internetes oldalán (www.va-
lasztas.hu) az EP-választás elõzetes tájékoztató adatait.  A
választás hivatalos végeredményét azonban a külképvi-
seleteken leadott szavazatok hazaszállítása – ennek ha-
tárideje május 30. –, valamint a levélszavazatok beérke-
zése és összeszámlálása után a Nemzeti Választási Bizott-
ság állapítja meg, legkésõbb a szavazás utáni 19. napon,
június 14-én.

VÁLASZTÁS

VÁLASZTÁS

VÁLASZTÁS
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ISMÉT HELLÓ NYÍREGYHÁZA!
A nyolcadik Helló Nyíregyháza! követ-

kezik április 26-án, mely tulajdonképpen
turisztikai szezonnyitó rendezvény. Az If-
júsági Héttel párosul, de valamennyi kor-
osztálynak kínál programot. A USNK kife-
jezetten a diákok javaslatára, a Kozmix a
felnõttek kérésére érkezik Nyíregyházára.

Izgalmas és mozgalmas napot ígérnek a
szervezõk április 26-ára. A Helló Nyíregy-
háza! rugalmas, állandóan fejlõdõ, kreatív
összefogással épülõ program. Idén is meg-
õrizte tematikus szerkezetét. Több száz
vendégnek ad helyet a Civil sziget a kultu-
rális központ elõtt. Ovis vetélkedõk kerül-
nek a szökõkút környékére. Véradást és

szûrõvizsgálatokat szerveznek az Egészség
utczába, a Városháza bejáratához. Lesz
toborzósátor, bemutatkozik a Denevér Bar-
langkutató Egyesület, a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ, a Talentum Alapítvány
vagy például a Drogambulancia is. Kreatív
foglalkozással, ügyességi és memóriajáték-
kal, könyvespolccal fogadja a könyvtár felé
sétálókat a Könyvsziget.

A VÁROSLAKÓK FORMÁLJÁK

– Minden évben megújult, kibõvült, for-
málódott a rendezvény, aszerint is, hogy a
nyíregyháziak mit javasoltak, beleértve a
civil szervezeteket, partnereinket az önkor-
mányzati rendszerbõl, illetve most az elmúlt
két évben – nagy örömömre – az ifjúság is
aktivizálódott. Már tavaly is több program-
javaslatot tett a Városi Diákparlament. Most
is kértük õket, hogy tegyenek a Helló Nyír-
egyházára! javaslatot, így tulajdonképpen az
Ifjúsági Hét kiemelt napjának is tekinthetõ a
reggeltõl estig tartó kavalkád, mely termé-
szetesen minden korosztálynak szól, ez a
színes programokból is jól látszik – hangsú-
lyozta dr. Kovács Ferenc polgármester  a
keddi, beharangozó sajtótájékoztatón.
(Részletes plakát a 8-9. oldalon.)

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)Dr. Ulrich Attila és dr. Kovács Ferenc

ESZEM-ISZOM TÉR A HELLÓ NYÍREGYHÁZÁN!
Lesz sokatmondó „eszem-iszom tér”, a Városalapítók szobránál. Íme, az étlap:

Tücsi’s:
A gávai parasztkenyér
(100 éves recept)

Csöröge

Rétestésztában sült csülök
Titkos fûszeres rántott karaj

Kálmánháza kincsei, ahogy illik...
(hurka, kolbász)

Király:
Pulled pork ropogós buciba töltve
Pulled pork tál
Chicken wrap king
Kézmûves royal burgerek
Grill kolbdog
Zöldfûszeres burgonyaropogós
Kézmûves házi meggysör
Csokoládés és szamócás donuts



TURIZMUS

2019. ÁPRILIS 18. 5

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot

ír ki egyszeri vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, felsõfokú tanulmányokat
folytató hallgatók részére.

FELTÉTELEK:
– legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
– elsõ diploma megszerzésére vonatkozó felsõoktatási aktív hallgatói jogviszony

(BSC, MSC, osztatlan képzés);
– jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alapján);
– a családban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a min-

denkori legkisebb öregségi nyugdíj 250%-át, azaz 71 250 Ft-ot.
A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetõ: www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetõ a Polgár-

mesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárságán, B. épület I. emelet
102. szoba);

2.) iskolalátogatási igazolást (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató
gyermek esetén);

3.) a felsõfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elõzõ félév kumulált ta-
nulmányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (leg-
utóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másola-
ta, mely tartalmazza a kumulált átlagot);

4.) aktív hallgatói jogviszony igazolását;
5.) az egy fõre jutó családi jövedelem igazolásait (utolsó havi nettó bér, önfoglal-

koztató esetén NAV és a könyvelõ által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pót-
lék, árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.);

6.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával,
vagy Okmányiroda által igazoltan).

A pályázatok beérkezésének határideje:
2019. május 10.

CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ:

RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉR T KÖZALAPÍTVÁNY
A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni

látogatás során ellenõrizze. A Kuratórium döntését követõen írásban értesítjük a
pályázókat az eredményrõl.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztá-
lyon (tel.: 42/524-585) kérhetõ.

TENGERBIOLÓGUSOK A NYÍR-
EGYHÁZI ÁLLATPARKBAN

NYÍREGYHÁZA PRÁGÁBAN

Tíz országból, közel ötven résztvevõ
érkezett a Nyíregyházi Állatparkba például
az Amerikai Egyesült Államokból, Orosz-
országból és több nyugat-európai ország-
ból. A porcos halak, azaz a ráják és a cá-
pák tartásával és állatorvosi kezelésével
kapcsolatos konferenciát szerveztek a ten-
gerbiológusoknak. A három napig tartó ta-
pasztalatcsere nemcsak elméleti oktatást
tartalmazott, hanem bemutatták, hogyan
lehet egy cápát minél egyszerûbben be-
fogni.

– Kétszázmillió éve léteznek a cápák,
szerencsés faj, hogy nem pusztultak ki
ennyi év alatt. Évente több millió cápát
ölnek meg az uszonyukért. Közel 500 cá-
pafaj létezik és sok veszélyeztetett is. Ezért
fontos, hogy bemutassuk ezeket az állato-
kat, de akváriumi körülmények között a
legjobb módon kell tartani, illetve szapo-
rítani õket. Ehhez nagyon nagy tudás kell.
A világban nagyon sok akvárium létezik
és nagyon sok a tengerbiológus, kiváló
szakember, közöttük már a Nyíregyházi
Állatpark szakemberei is – mondta el Gaj-

dos László, a Nyíregyházi Állatpark igaz-
gatója.

CÁPABEFOGÁS IS VOLT

A három nap alatt nemcsak elméleti fog-
lalkozásokra, hanem gyakorlati munkára is
sor került. A Nyíregyházi Állatpark mun-
katársai bemutattak egy cápabefogást, il-
letve a résztvevõk megnéztek egy cápabó-
dítást is, ami elengedhetetlen az állat
gyógykezeléséhez.

Nyíregyháza 18 éve áll partnervárosi
kapcsolatban Prága X. kerületével, ahová
2019. április 11–13. között városunk de-
legációja látogatást tett az új vezetés meg-
hívására, a kapcsolatok tovább építése és
mélyítése céljából. Dr. Kovács Ferenc pol-
gármester és dr. Ulrich Attila alpolgármes-
ter tárgyalásokat folytatott a civil kapcso-
latokról, a sportban és kultúrában rejlõ le-
hetõségekrõl, valamint pályázati együtt-
mûködésekrõl.

A testvérvárosi programot követõen
workshopot tartottak, amelyen dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere mutat-
ta be az új turisztikai fejlesztéseket, többek
között új négycsillagos szállodáinkat, Fur-
kóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisz-
tikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje pedig Nyír-
egyháza turisztikai attrakcióiról tartott elõ-
adást. A jelenlévõ utazási irodák örömmel
fogadták Nyíregyházát, mint új desztinációt.
A cseh vendégek körében legnépszerûbb
magyar termék a fürdõturizmus. Tapaszta-
lataik szerint a csehek szívesen fedeznek fel
újabb területeket, és Nyíregyházának min-
den adottsága megvan ahhoz, hogy kedvelt
úti céllá váljon. A workshop végén ajándék-
sorsolásra került sor; a fõdíj a tematikus ál-
latparki szálloda, a Hotel Pangea**** két fõ
részére szóló ajándékutalványa volt, a Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt. által felajánlott belépõ-
jegyekkel az Aquarius Élmény- és Parkfür-

dõbe. Nyíregyháza a „hagyományosnak”
tekintett küldõpiacai mellett újakat is igyek-
szik megszólítani. Magyarországon a cseh
turisták tavaly a 3. legtöbb vendégéjszakát
adták. Elmondhatjuk, hogy bár városunkban
egyelõre még elmarad a cseh vendégek szá-
ma a szomszédos országok vendégszámá-
tól, de az utóbbi években egyre többen vá-
lasztják Nyíregyházát is utazásuk helyszí-
néül. Ezt a pozitív tendenciát szeretnénk
tovább növelni a jelenlegi bemutatkozással,
illetve a jövõben más marketingeszközzel
is igyekszünk megszólítani õket – nyilatkozta
szerkesztõségünknek Furkóné Szabó Mari-
anna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetõje.

Furkóné Szabó Marianna, dr. Kovács
Ferenc polgármester és dr. Ulrich Attila

alpolgármester a cseh „házigazdák”
körében

A sajtótájékoztatót különleges helyszínen,
az Ócenáriumban tartották
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MÚLTIDÉZÕ: ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ VÁCI MIHÁLLYAL...
„1955. szeptember 1-tõl – miután két magyar szakos

tanári hely megürült a nyírbogdányi iskolában – ifjú há-
zaspárként itt kezdtük el pedagóguspályánkat. A tanórá-
kon túl, a sokrétû iskolai feladat mellett, a község kulturá-
lis életébõl is jócskán kivettük a részünket. Irodalmi és
történelmi elõadásokat tartottunk – erkölcsi-illemtani so-
rozatot az ifjúságnak –, az iskolai könyvtárat mûködtet-
tük, színházi programokra szerveztünk részvételt, hol a
gyártelepi kultúrházba, a faluszínház elõadásaira, hol a
nyíregyházi színházba.

Az irodalmi ismeretterjesztésnek az idõben az író-ol-
vasó találkozók voltak a gyakori alkalmai. A gyártelepi
mûvelõdési ház szívesen adott helyet – más kulturális
programok mellett – író-olvasó találkozóknak, így egy
alkalommal nekem adatott a megtisztelõ feladat, hogy
mint az iskola irodalomtanára, fogadjam és bevezessem
a beszélgetést. Akkor jelent meg Váci Mihály Bodza címû
kötete. (Egyébként vele együtt érkezett egykori debrece-
ni osztálytársam, az írói pályája kezdetén lévõ Végh An-
tal is.)

A mûvelõdési ház igazgatója, aki az egy költõ, egy író
találkozót szervezte, a könyvtáros segítségével pár nap-
pal a találkozó elõtt néhány kötetet kihozott a nyíregyhá-
zi könyvesboltból, hogy az érdeklõdõk akár már elõre is
találkozhassanak a kötet verseivel. Többen voltak, akik
készültek a találkozóra, s így elolvasták a frissen megje-
lent kötet verseit, és legnagyobb meglepetésre felfedeztek
benne egy Ave Maria címû verset, amelyben a költõ litá-
niázó stílusban a szerelem orgonafutamait szólaltatja meg,
Jézus anyja nevének újra és újra ismétlésével. Csak nem
vallásos ez a Váci Mihály? – ébredt fel a gyanú egyesek-

ben, s ennek a kételyüknek hangot is adtak, azaz nyílt
színen megkérdezték, hogy áll a vallásossággal, csak nem
hisz talán Istenben?

Szegény Mihály igencsak kényelmetlenül kezdte ma-
gát érezni, nem a teljes értetlenséget tükrözõ megszóla-
lás, hanem az akkor rosszindulatú gyanúsításnak számító
provokáció miatt. Feszülten, nyugtalanul parírozott, bi-
zonygatta, hogy ez szerelmes vers, s hogy az õ felesége
neve is Mária, semmi köze nincs a versnek Szûz Máriá-
hoz.

És ekkor történt valami! Fiatal, magyar szakos tanárnõ
emelkedett szólásra, és elmondta, hogy – Kedves Váci

Mihály! Önnek semmi oka nincs most visszakozót fújnia.
Már csak azért sem, mert ha a görög-római mitológiának
is helye lehet a modern irodalomban, a kétezer éves ke-
reszténységrõl – ebben az európai kultúrkörben – ezt még
inkább el lehet mondani.

Az ifjú tanárnõ világosan fogalmazott, szépen és meg-
gyõzõen beszélt, és ellentmondást nem tûrõen érvelt.
Amikor leült, más légkör volt a teremben. Váci Mihály
pedig odahajolt hozzám, és azt kérdezte: – Ismered a höl-
gyet? – Igen – azt hiszem! A feleségem.

Az akkor tõle kapott kötetben így szól a dedikáció:
„Csermely Tiborné tanárnõnek szeretettel és köszönettel
a megértésért! – Váci Mihály.”

(Szerzõ: dr. Csermely Tibor)

KOSZORÚZÁSSAL, SZAVALÓVERSENNYEL
IS TELT A KÖLTÉSZET NAPJA

A város hagyományosan a nyíregyházi költõre, Váci
Mihályra emlékezett április 11-én. Nem József Attiláé
volt a kiemelt figyelem, hanem az 1970. április 16-án
elhunyt Vácié, a Kossuth-díjas és kétszeres József Atti-
la-díjas költõé. Idén is jelentkezett közel 40 fiatal a
róla elnevezett kulturális központban három kategó-
riában meghirdetett szavalóversenyre, melynek köte-
lezõ darabja Váci, illetve tekintettel az Ady-évre, Ady-
vers volt. Közben pedig rótták a sorokat, a Móricz Zsig-
mond könyvtárban kitekert papirusztekercsre Nyíregy-
háza leghosszabb versét, valamint megkoszorúzták
Váci szobrát és emléktábláját is a Bessenyei, illetve a
Szabadság téren. (Részletek: nyiregyhaza.hu.)
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KÉTSZER ANNYI IDÕSKORÚ HÁZTARTÁSÁBAN VAN SZEMÉLYKOCSI
AZ ELMÚLT TÍZ ÉVBEN CSÖKKENT AZ IDÕSEK LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ANYAGI FÜGGÕSÉGE IS

Az idõskorúak életminõségét is vizsgálta az a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya, vala-
mint a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának Szoci-
ális és Társadalomtudományi Intézete által végzett kuta-
tássorozat, melynek a nyíregyháziak egészségére, jöve-
delmére és foglalkoztatási jellemzõire vonatkozó elem-
zését korábban már közreadtuk. A mostani háttéranyag
dr. Patyán László tollából született a 2008–2018 közötti
idõszakra vonatkozóan, és szintén tartalmaz érdekes meg-
állapításokat.

Tíz év jelentõs változásokat hozhat a lakosság helyze-
tében. A 65 év feletti népesség esetében egy új korcsoport
jelent meg a kutatási mintában, akik a második világhá-
ború utolsó éveitõl kezdve születtek egy olyan idõszak-
ban, amikor egész Európában kiugró volt a gyermekválla-
lási arány. Elképzelhetõ tehát, hogy ez az önmagában is
nagy korcsoport más értékekkel, elképzelésekkel, életfel-
fogással, vagy éppen más szociális helyzettel, anyagi stá-
tussal rendelkezik.

DEMOGRÁFIAI JELLEMZÕK
2008-ban a válaszadók 15,7%-a volt 65 évnél idõsebb

és annak ellenére, hogy a városi lakosság fiatalabb össze-
tételû az országoshoz képest, 2018-ra már a lakosság
17,6%-a volt idõskorú (KSH, 2018). Az idõsek jelentõs
többsége, mintegy 80%-a egyedül, egyszemélyes háztar-
tásban, vagy idõskorú társával élt.

1. sz. ábra: Idõskorú háztartásfõk legmagasabb iskolai
végzettség szerinti megoszlása, 2008, 2018

A 2018. évi kutatás adatai szerint átlagosan nõtt az idõs-
korú népességhez tartozók iskolai végzettsége. A maga-
sabb iskolázottság jobb jövedelmi kondíciókkal kecsegte-
tett, így az elmúlt évtizedben nyugdíjazottak magasabb
járandóságokra számíthatnak.

JÖVEDELMI HELYZET
Az idõsek jólétét meghatározó egyik legfontosabb jö-

vedelemforrás a nyugdíj.

2. sz. ábra: Idõskorút tartalmazó háztartások megélheté-
sét biztosító jövedelmek megoszlása 2008-ban és 2018-

ban Nyíregyházán

Tíz év leforgása alatt alig változott az idõsek jövede-
lem-összetétele. Legfontosabb továbbra is a nyugdíj, s alig
nõtt a 65 év felettiek foglalkoztatási aránya.

Még mindig komoly eltérés mutatkozik az országban
az átlagnyugdíjak tekintetében, s ezek az egyenlõtlensé-
gek inkább nõttek. 2018-ban 39 000 forinttal volt alacso-
nyabb az átlagnyugdíj Szabolcsban, mint a legmagasabb
nyugdíjátlagot képviselõ Budapesten.

2018-ban összesen 91 ezer nyugdíjas kapott 60 000
forintnál alacsonyabb nyugdíjat hazánkban, ez a nyugdí-
jasok 4,5%-át jelenti (KSH, 2018). A kutatás eredményei
szerint városunkban a 65 év feletti lakost tartalmazó ház-
tartások 13,6%-ában alacsonyabb volt az egy fõre esõ jö-
vedelem 60 000 forintnál.

Mindezek ellenére az idõseket tartalmazó háztartások
jövedelmi csoportjai az alábbiak szerint alakultak 2008-
ban és 2018-ban:

3. sz. ábra: Jövedelmi ötödök a háztartási jövedelmek
alapján (egy fõre jutó jövedelem medián értékének

százalékában)

Adataink alapján 2018-ban az idõsek körében némi-
képp nõtt a legalsó jövedelmi ötödbe tartozók aránya, de
nõtt a legfelsõ jövedelmi csoportba tartozók aránya is.
Ennek magyarázata a kisnyugdíjasok relatív lefelé csúszása
lehet, aminek az oka a jövedelmek kisnyugdíjak mértékét
meghaladó emelkedése az elmúlt évtizedben. A nagyon
jó anyagi helyzetben lévõk arányának emelkedését való-
színûleg a nyugdíjba vonult idõskorú lakosság relatíve
magasabb nyugdíja indokolja.

LAKÁS, LAKÓKÖRNYEZET
2018-ban az idõsek 16,3%-a nyilatkozta, hogy költözött

60 éves korát követõen, ez kicsit magasabb a 2008-ban
mért értéktõl. A fiatalabb korosztályokhoz képest, ahol ez
az érték mindössze 9,7%, azonban ez kiemelkedõ arány.
Tíz év alatt alapvetõen nem változott a lakások állapotának
megítélése sem. Minden ötödik idõs szerint van a lakásá-
nak olyan problémája, ami nehezíti a napi életvitelt.

2008-ban az idõsek 42%-a nyilatkozta, hogy nagyon
megterhelõ a lakás fenntartása, 55,6%-nak problémát jelen-
tett a lakás megfelelõ fûtése. 2018-ban a válaszadók túlnyo-
mó többségének (92,2%) ez már nem okozott nehézséget.

Összességében megállapítható, hogy tíz év leforgása
alatt csökkent az idõsek lakhatással kapcsolatos anyagi
függõsége. Lakásaik állapota rosszabb, valamint az arra
fordítható költségek az átlag háztartásokhoz képest nehe-
zebben mobilizálhatók, de ez szubjektíve kevésbé okoz
problémát az idõskorú lakosságnak.

4. sz. ábra: Idõsek megélhetéssel kapcsolatos vélekedé-
seinek átlagai ötfokozatú skálán 2008, 2018

A HÁZTARTÁSOK FELSZERELTSÉGE
A háztartások felszereltsége lényeges változáson ment

át egy évtized alatt. A mosógép, mobiltelefon, mikrohul-
lámú sütõ, hûtõszekrény ma már szinte minden háztar-
tásban megtalálható. 2008-ban az idõskorúak 15,6%-a
nyilatkozta azt, hogy van internet-hozzáférése lakásában,
ez 2018-ra 94,2%-ra nõtt, melybõl 37,6% szélessávú
internetet használ, mindezek ellenére a közszolgáltatá-
sokról jellemzõen még nem a neten keresztül tájékozód-
nak az idõskorúak. Tíz év alatt duplájára nõtt azok szá-
ma, akiknek a háztartásában személygépkocsi is van.

TÁMOGATÁS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A támogatórendszert természetesen még mindig a csa-

lád vezeti az idõsek körében. Az idõskorúak az aktív né-
pességtõl is jobban támaszkodnak a családtagok segítsé-
gére (94,5%). Nõtt azok száma is, akik barátaikra is tá-
maszkodnak, ha segítségre van szükségük (48,5%). Ezzel
szemben az idõskorúak bizalmatlanabbak az intézmé-
nyekkel kapcsolatban. A járási hivatalban 10,3%, az ön-
kormányzatban 16,7% lát segítséget, míg szociális intéz-
ményekre 17,9% számít. Ezzel szemben a vizsgált évben
az idõsek 4%-a fordult a polgármesteri hivatalhoz, 2,8%-
uk pedig a járási hivatalhoz segítségért. Információkat a
családtól és ismerõsöktõl szereznek (66,7%), alig ötödük
tájékozódik a sajtóból.

5. sz. ábra: Az idõskorút tartalmazó háztartások felsze-
reltsége 2008, 2018

A mintába került idõsek 14,2%-a szorul gondozásra. Kéthar-
madukat a családtagok segítik, gondozzák, harmaduk intézmé-
nyi gondozásban (is) részesül. Az idõsek alapjában elégedettek
a gondozással, akik nem, azok jellemzõen a gondozás inten-
zitását érzik kevésnek (hétvégén, ünnepeken, valamint a
nap 24 órájában szeretnének megfelelõ gondozást kapni).

IDÕSKORI AKTIVITÁS
A közösségi, szomszédsági kapcsolatok, a társadalmi

részvétel alapvetõ szerepet töltenek be az idõskori aktivi-
tás megõrzésében. Egy évtizeddel korábban az idõsek ala-
csony aktivitásáról számoltunk be e téren. Alig minden
harmadik idõskorú volt tagja valamilyen sportklubnak,
vagy szomszédsági csoportnak. A közösségi aktivitás mér-
téke tíz év alatt lényegesen nõtt.

6. sz. ábra: Idõsek társadalmi részvételének egyes
mutatói Nyíregyházán 2008, 2018

Megállapítható, hogy 2018-ban az idõsek társadalmi
aktivitása szinte minden vizsgált dimenzióban meghaladta
az egy évtizeddel korábbi értékeket. Kiemelkedõ érdeklõ-
dés mutatkozik a vallási közösségekhez tartozás iránt is.
Figyelemreméltó továbbá, hogy a megkérdezettek mintegy
ötöde rendszeresen vesz részt városi rendezvényeken.

ÖSSZEGZÉS, LÉNYEGI MEGÁLLAPÍTÁSOK
Tíz év leforgása alatt a városban élõ idõsek egy új korcso-

portja került a 65 év felettiek táborába. E csoport magasabb
iskolai végzettségû, jobb kapcsolati hálóval rendelkezõ kor-
csoport, melynek aktivitása felülmúlja a tíz évvel korábban e
korcsoportban talált lakosságét. Az idõsek megélhetése, a la-
kás fenntartásával kapcsolatos kondíciói némiképp javultak.
A háztartások felszereltsége lényeges változáson ment keresz-
tül. A használati eszközök közül kiemelendõ a mobiltelefont,
az internetet, valamint a személygépkocsit használók arányá-
nak növekedése, ez azért is fontos, mert ezek az eszközök
segíthetik az idõskorú tájékozódását, mozgását, információk-
hoz, kapcsolatokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

KUTATÁS
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A BÁNKI KÖZÉPISKOLA ÉPÜLETE A KORÁNYIN
FUNKCIONALIZMUS BIOLÓGIAI SZIMBIÓZISSAL ÉS A VERSENYES LÉPCSÕHÁZZAL

A Bánki (ma hivatalosan: Nyíregyházi Szakképzési
Centrum Bánki Donát Mûszaki Középiskolája és Kollégi-
uma) épületérõl készült Kulcsár Attila sorozatának újabb
darabja. Amint elolvassuk Ybl-díjas építészünk sorait, egé-
szen másként láthatjuk a Korányi Frigyes utca meghatá-
rozó épületét...

A Korányi utca mentén magasodik egy 40 éve épült is-
kola. A funkcionalizmus példája. Amikor a használati egy-
ségek tömegeire és a szerkezeteikre volt bízva az épület
kortárs „érettségi képe”. Ez a ház is a lakótelepek kocka-
házainak nem szeretett jegyeit hordozza, de mégis figye-
lemre méltó középülete a városnak, mert idõtálló a szer-
kezete és megjelenése karakteres.

FELÚJÍTÁS ODAFIGYELÉSSEL

Nemrég esett át külsõ felújításon, de szerencsére a bi-
gott energetikusoknak sem volt szíve a drága mészkõbur-

kolatot kõzetgyapot hõszigeteléssel eltakarni, mert manap-
ság már nem vagyunk ilyen gazdagok, hogy a házra bur-
kolat kerüljön vissza. Télikabátra szükség van, „golyóálló
mellény” burkolatra a jégesõ ellen nincs pénz.

FUNKCIÓHALMAZ

Az iskolaépület funkciók halmazai. Tantermek, szakter-
mek, tornaterem, igazgatás mindegyikben van. A techni-
kai képzést is adó intézményekben mûhelyek és tárolók is
vannak. Ha kollégium is kapcsolódik hozzá, már konyha-
üzem és étkezõ is épül mellé.

A RÉGI MODELL

A régi porosz rendszerû iskolák egy hosszú folyosóra
fûzték fel az egyes funkciókat és ezen át volt megközelít-
hetõ minden. Ez lehetett középfolyosó, vagy világos ol-
dalfolyosó. Az iskolai rendezvények az udvaron vagy a
tornateremben zajlottak. A nagy létszámú oktatási épüle-
tekben már a folyosó szûknek bizonyult az óraközi szü-
netek mozgásaihoz is, a zsibongáshoz teresedéseket kel-
lett létrehozni.

ANGOLOS STÍLUS

Az angol iskolákban létrejött az iskola-utcás – via scolae
– elrendezés, a pavilonok között, amikor is kisebb terese-
dések, átriumok szakítják meg a folyosókat büfékkel, ru-
határakkal, találkozóhelyekkel, vécécsoportokkal. Nálunk

a helyszûke miatt csak néhány helyen születtek ilyen alap-
rajzok. Kezdetben csak az oldalfolyosók galériái voltak a
térbõvületek, késõbb aulává szélesedtek, és több szinten
is galériákkal övezték a központ földszinti tereit. Itt már
lehetett évnyitókat, bálokat, szalagavatókat tartani. Per-
sze fényt csak felülrõl kaphatott, mint az egyetemek aulái.

VERTIKÁLIS ATTRAKCIÓKKAL

A Bánki Donát iskola is az elsõ ilyen szervezésû épület
a nyíregyházi oktatási intézmények között. Ebbe szobor-
szerûen lépcsõk állnak be, melyek a galéria folytatásai az
aula operettszínpadán. Ezek az ünnepi események vonulá-
saira is alkalmas látványos vertikális építészeti attrakciók.

CSARNOKOS TERVEZÕVEL

Tervezõje a bujtosi csarnok (ma már: Continental Aré-
na) építésze, a miskolci Tóth István volt, akinek több mûve

díszíti városképünket. Abban az idõben Nyíregyháza ve-
zetõi közül valakinek miskolci kapcsolatai lehettek...

ÉPÜLETMODELL

Az épületegyüttes tömegét légifotókkal lehetne jól bemu-
tatni, de a hetvenes évek „drónja” az épületmodell volt. Az
aulában errõl az épületrõl is áll egy. A névadó feltalálónk,
Bánki Donát reliefjét Nagy Lajos szobrászmûvész készítette.

A TERMÉSZETBE ÁGYAZVA

A funkcionalizmus nemcsak dobozokkal dolgozott, a
tereket is birtokba akarta venni. Az épületek lábakon áll-
va, nyitott-fedett terekkel hozták létre a bent és a kint ha-
tárát. Elõtetõk, tornácok, árkádok, passzázsok vezettek be
tereibe és kapcsolták össze kerti környezetükkel. Ez az
iskola is ilyen átmenetekkel megy át parkos udvaraiba,

amelyek zöldje betakar kubusaiba, oldja azok unalmas
sorolásait, merevségét. A biológiai szimbiózis mellett a
természetbe ágyazott építészet harmóniáját hozza létre.
A modern építészet apostolai azért javasolták a szabadon
álló beépítést, hogy együtt érvényesüljön a benapozás és
tér zöldje. A jósavárosi lakótelepen ez még meg tudott
valósulni, ezért élhetõbb ez a ma már évtizedes fák kö-
zött rejtõzködõ funkcionalizmus. Örökösföldön erre már
nem volt pénz.

A LÉPCSÕ A BIZTOS

Az iskola halmazát vertikális elem teszi messzirõl is
azonosíthatóvá. A kollégiuma hétemeletes toronyban ka-
pott helyet. Szobái keletre és nyugatra tájoltak, és egyedi,
külsõ lépcsõplasztika díszíti a torony szikár vertikális so-
rolását. A lépcsõházakat ismerjük, de nem szeretjük. Még
lefele menetben se. A lift jobb, ám az nem mindig mûkö-
dik – például áramszünet esetén –, de a lépcsõ mindig.

A BÁNKI HOMLOKZATI SZOBRA

A középületek akkor kapnak használatbavételi enge-
délyt, ha sok egyéb mellett az életvédelem biztosítva van
bennük. A tûz az egyik leggyakoribb veszélyforrás. Adott
idõ alatt, pánik esetén is szabadba kell jutni lakóinak, el
kell tudni hagyni az épületet. Ehhez füstmentesnek szük-
séges lenni a lépcsõháznak. A Bánki látványos homlokza-
ti szobra ilyen. Rövid úton kifuthatnak a lakók szobáikból
a szabadba és megmenekülnek. A mûvelõdési központ új
„ketrecei” mögött ilyen lépcsõházak vannak, 600 fõnek
biztosítva egyszerre a kiutat. Ezek költséges beépített biz-
tonsági rendszerek a középületekben. Bár sohase kellene

használni õket. De a Bánki kaptatóit a tûzoltóság használ-
ja. Itt tartják a tûzoltóversenyek erõnléti futamát a fiúk. Ki
ér fel a legrövidebb idõ alatt teljes háti felszereléssel –
talán gázálarccal is – a tetõre? De a modern építészet nem
azért szereti, hanem mert hasznosan díszíti a házat, nem
úgy, mint a történelmi épületeken a saroktornyok.
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ELSÖPRÕ CANTEMUS SIKER!

A Szabó Soma vezette Cantemus Fiú-
kórus elsöprõ sikert aratott az észtországi
Tallinban, a 2019. április 11-tõl 14-ig meg-
rendezett XVI. Nemzetközi Kórusfesztivá-
lon.

A kórusseregszemlén tizenkét ország
énekesei képviselték hazájukat. A nyíregy-

házi fiúk kategóriájukban megszerezték az
elsõ díjat! A zsûri 90,8 ponttal értékelte a
produkciójukat. Mögöttük 77 ponttal két
3. díjat adtak ki. A fiúk színvonalát jól mu-
tatja, hogy második díj nem talált gazdá-
ra...

(A Cantemus sikerére a késõbbiekben
még részletesen visszatérünk.)

TÁRSASHÁZÉPÍTÉS, GRAVÍROZÁSSAL
– OTTHON MINDKÉT TERÜLETEN

„Ezt te építetted? Ha tudtam volna...!”
Gyakran hangzik el bõ ismeretségi köré-
bõl ez a két mondat, mikor szembesül-
nek a ténnyel, hogy Verebélyi János vál-
lalkozási rendszerének hangsúlyos eleme
a Selyem-Ber Kft. Olyannyira, hogy most
indul nagyjából ötven újabb lakás meg-
valósítása a város több pontján, miköz-
ben másik „énje” különleges, személyes
ajándéktárgyakkal varázsol el.

Évek óta többet visel sárga sisakot
Verebélyi János, mint öltönyt. A baráti kör-
ben Csókának becézett, megoldásokban
és fejlesztésekben gondolkodó vállalko-
zót alapvetõen úgy ismerik, mint akihez
bátran lehet fordulni, ha személyes, kü-
lönleges ajándéktárgyat kell – lehetõleg
tegnapra – elkészíteni, akár minõségi ital-
lal. A Selyem utca 45.-ben továbbra is él
ez a lehetõség, de az utca nevéhez hoz-
zátoldották a Ber szócskát (beruházás...),
melybõl komoly építõipari cég emelke-
dett ki, jelentõs referenciákkal.

VÁROSSZERTE ÉPÍTKEZNEK
– Nemrég adtunk át a Szalag utcán mo-

dern társasházat, de mivel elképesztõ len-
dületben van az építõipar, örömmel mon-
dom, hogy ott a második ütemben készülõ-
ben sincs már szabad hely, ami a bizalom
jele – mondja a cégvezetõ. – Sokan kér-
deznek rá utólag, hogy „tényleg, én is csi-
nálok ilyeneket?”, ezért inkább „elõre” jel-
zem, hogy igen, nem is keveset! Egy sok-
milliós befektetésnél – még ha hozzá is szá-
moljuk a most népszerû, elérhetõ állami
kedvezményeket – nem mindegy, hová
tesszük le a garast. Szívesen látunk minden-
kit és a teljes ügyintézésben is segítünk, akár
társas-, iker- vagy családi házról van szó.

SZEMÉLYES AJÁNDÉKOK
S ha belépnek a Selyem utcai központ-

ba, máshoz is ötleteket kaphatnak. Mond-
hatni, elég a szándék, hogy meglepjünk
valakit valami személyessel, a többit õk
megoldják az Alanex Kft.-nél, legyen szó
ballagásról, keresztelõrõl, esküvõrõl, le-
gény- és leánybúcsúról. De ha tanácstalan
egy osztály SZMK-sa vagy a diákok, csak
mondják el a vágyaikat, és már készül is
az egyedi, saját névvel, fotóval nyomtatott-
gravírozott-készített póló, bortartó, fado-
boz, címke vagy bármi más – maximum
másnapra. – Büszkék vagyunk a felkészült,
profi kollégáimmal együtt arra, hogy a nyír-
egyháziak igényeinek kielégítése mellett
emeljük a város hírnevét külföldön is: Ka-
liforniában egy címkedizájn-versenyen
például az elsõ tízben három, általunk ké-
szített volt benne. De a Construma kiállí-
táson is érdeklõdtek a fejlesztéseink iránt.
Nekünk azonban a legfontosabbak az itt
élõk: várjuk õket szeretettel!   (x)

Például ezt a címkét is õk gyártották, melynek
a reklámja mellett áll Verebélyi János
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 20., szombat 19.00 Bob herceg, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

Április 23., kedd 17.30 Pezel Rézfúvós Kamaraegyüttes, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 A balek, Kölcsey kombinált bérlet, Nagyszínpad

Április 24., szerda 19.00 A balek, Vasvári kombinált bérlet, Nagyszínpad

Április 25., csütörtök 19.00 Bob herceg, Móricz bérlet, Nagyszínpad
19.30 A manó, Benczúr kamara bérlet, Krúdy Kamara

Április 26., péntek 19.00 Bob herceg, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad

SOKSZEREPLÕS, LÁTVÁNYOS NAGYOPERETT
„Londonban, hej, van számos utca” – énekelheti a

Móricz Zsigmond Színház közönsége a mûvészekkel a
Bob herceg elõadásain az április 20-ai premiertõl kezd-
ve.

Huszka Jenõ több mint százéves nagyoperettjén nem
fog az idõ. Monarchiák omlottak össze, világháborúk jöt-
tek és értek véget, de a tündérmese, a nagyszerû melódi-
ák újabb és újabb generációkat varázsoltak el. Ez vár azok-
ra a nyíregyházi ifjú és kevésbé fiatal nézõkre is, akik
megtekintik a Göttinger Pál által színpadra állított mûvet.

– Olyan történetet kerestem, amivel kapcsolatban van
mondanivalóm, márpedig a töretlen hagyomány, amely a
fiatal generáció nemtörõdömsége miatt a szemünk elõtt
megbicsaklik, ez nagy és hálás téma – nyilatkozta lapunk-
nak a rendezõ. – De emel-
lett persze fontosnak tartot-
tam, hogy közkedvelt legyen
az alapanyag. Közismert is,
de közben távoli is eléggé –
például az 1972-ben forgott
film már régi annyira, hogy
ne interferáljon a mostani el-
képzeléseinkkel. Nem is len-
ne értelme – a darab akkori
felfogása (például az, hogy,
akárcsak a Mágnás Miská-
ban, az arisztokráciát elõsze-
retettel ábrázolták debilis-
nek, politikai megfontolás-
ból) ma már elavult, nem ér-
dekes. Helyette a saját, mai mondanivalónkkal akarunk
foglalkozni.

KI LESZ A KIRÁLYNÉ?

Mint a rendezõ elmondta, egy elképzelt Angliában ját-
szódik a történet, ahol a királynõ lemondani készül a trón-
ról a fia, György herceg javára. A trónörökösnek azonban

van egy másik élete is: éjjelente kiszökik a palotából egy
szegény lányhoz, a Bowie Streeten lakó Annie-hoz, aki
azt hiszi, hogy a férfi egy Bob nevû nincstelen ifjú. A leen-
dõ király azonban nem vehet el egy alacsony sorból szár-
mazó lányt, akinek ráadásul egy régi adósság miatt más-
hoz kellene hozzámennie. A lány szép, a fiú pedig trón-
örökös, tehát mindkettejükre pályáznak mások is – akik
mindent megtesznek, hogy a fiatalok szerelme kútba es-
sen. Huszka Jenõ zenéjét változatlan formában játsszák,
Nyitrai László és Tamás Attila gondos betanításának ered-
ményeként. A régi, évszázados dialógusok azonban he-

Göttinger Pál

lyenként kicsit „bumfordiak” voltak, nehéz általuk köz-
vetíteni ezt a szerethetõ történetet. Így aztán a párbeszé-
deket és a cselekmény fordulatait mai fülhöz igazították a
próbák során, hogy könnyebb legyen azonosulni a sze-
replõkkel, a tréfákat és az emberi történéseket is élvezete-
sebb legyen követni.

ÉLÕ ZENEKARI KÍSÉRETTEL

Göttinger Pál elmondta: sok helyszín, látványos válto-
zások lesznek az elõadásban, a képek gyorsan peregnek,
a tömegjeleneteket kisegyüttesek, a duetteket nagy finá-
lék követik. Festett kulisszákkal dolgoznak, idézve ezzel
a színházcsinálás (és a mûfaj) hõskorát. Ráadásul renge-
teg jelmez készül; a szereplõk a társadalom elitjét jelení-
tik meg, a királyi udvarnál járatosak – a gyorsan változó
jeleneteknél mindig az alkalomhoz öltöznek. A királynõt
Horváth Margit, a fiát Gulácsi Tamás, a herceg kezére
pályázó intrikus hercegnõt Kosik Anita, a szegény sorból
származó lányt Nyomtató Enikõ, Lancastert, a gárda kapi-
tányát pedig Rák Zoltán játssza, élõ zenekari kíséret mel-
lett.

Felcsendül majd a dal: „Az elsõ édes, szerelmes csókot
feledni többé nem lehet.” Ahogyan remélhetõleg ezt az
elõadást sem.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Pillanatkép a Bob herceg próbájáról
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 21., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–Kaposvár labdarúgó-mér-
kõzés ismétlése

Április 20., szombat 10.00 Városi Sta-
dion, Nyuszi Futás

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

DÖNTÕBEN A FATUM ISMÉT NYUSZI FUTÁS!

ELKEZDÕDÖTT
A KISPÁLYÁS IDÉNY

Nagy csatában, az ötödik mérkõzésen
harcolta ki a döntõbe kerülést a Fatum
Nyíregyháza. A nõi röplabdások 3:1-re
verték a bajnoki címvédõt, így 3:2-es össze-
sítéssel jutottak a fináléba, ahol az ellen-
felük a Vasas lesz.

– Sorsszerû volt, ennek így kellett len-
nie, hogy a Békéscsabát csak egy mindent
eldöntõ ötödik mérkõzésen lehetett legyûr-
ni. Hihetetlen érzelmek kavarognak ben-
nünk, nagy tettet hajtottunk végre. Hál’ is-
tennek kimondhatjuk: a döntõre kell kon-
centrálnunk – mondta a lefújás után Hol-
lósy László vezetõedzõ.

A finálé a hét elején Angyalföldön kez-

dõdik, majd a jövõ hét közepén Nyíregy-
házán játszik a két csapat.

– Fontos az, hogy mentálisan feltöltõd-
ve, nagyon jó hangulatban várhatja a csa-
pat a döntõt. Ugyanakkor nehéz lesz a fi-
nálé, mert kétnaponta mérkõzéseket kell
játszania az együttesnek, de olyan stáb
dolgozik a játékosokkal, hogy ezzel sem
lesz gond. Hatalmas élmény volt az elõ-
döntõ, rég nem látott sok nézõ szurkolt a
találkozón, akik végig buzdították a gár-
dát. Bízunk abban, hogy a döntõben is a
lányok mellé állnak – nyilatkozta Kõhal-
mi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum
ügyvezetõje.

A döntõ három nyert mérkõzésig tart.

Kemény mérkõzésekkel kezdõdött a sza-
badtéri idény a Decathlon-Konyha Möbel
– Nyíregyházi Sportcentrum városi kispá-
lyás labdarúgó-bajnokságban. Különösen
népszerû az öregfiúk bajnokság, amelyen
korábbi élvonalbeli labdarúgók is szerepel-
nek. Már most lehet jelentkezni a 2019/
2020-as idényre. A villanyvilágításnak hála
késõ este is rendezhetnek mérkõzéseket.

– Nagyon sokat segít a lebonyolításban
a világítás, mert munka végeztével érkez-
nek a játékosok, de így sötétedés után is
játszhatnak. A NYÍRVV munkatársai min-
dent megtesznek annak érdekében, hogy
jó körülmények, jó pályák várják az együt-
teseket – mondta Dajka László fõszervezõ.

Már most lehet jelentkezni a követke-
zõ bajnoki idényre, mint ahogy a strand-
focitornákra is. Július 18–21. között nyol-
cadik alkalommal rendezik meg Sóstón a
Fatum Property Kupát, melyre az ország
távolabbi pontjairól is érkeznek gárdák. 25
együttes már jelentkezett, volt, aki janu-
árban elküldte nevezését, és az egész csa-
lád Nyíregyházára érkezik, itt töltenek né-
hány napot. A sóstói torna elõtt Tisza-
vasváriban is lesz strandfoci, mindkét ese-
ményre nõi gárdák is nevezhetnek. Utób-
bi tornára 24 csapatot várnak a szervezõk,
tíz hely már elkelt. A strandfoci egyre nép-
szerûbb a világ minden részén, látványos
mozdulatok jellemeznek egy-egy mérkõ-
zést.

Nyíregyházán 27 éve rendeznek csalá-
di sportnapot az ünnepek elõtt. A Tiszán-
túli Takarék Nyuszi Futás idén április 20-
án várja az érdeklõdõket a Városi Stadi-
onban.

Tavaly 1600-an vettek részt az esemé-
nyen, a szervezõk abban bíznak, hogy ked-
vezõ lesz az idõjárás, és szombaton is so-
kan kilátogatnak. Igyekeztek olyan prog-
ramokat összeállítani, hogy a családok jól
érezzék magukat. A legkisebbeknek és a
családoknak egy kört, azaz 400 métert kell
megtenniük a Városi Stadionban, míg a fel-
sõ tagozatos iskolásokra 800 méter vár. Az

esemény támogatói évek óta segítik a ren-
dezést.

– Regionális pénzintézetként fontos szá-
munkra, hogy az itt élõket segítsük, többek
között ilyen események támogatásával is –
mondta Kola János, a Tiszántúli Takarék
igazgatója.

Számos kiegészítõ programmal készül-
nek a szervezõk. Lesz cukorágyú, Tapsi Exp-
ressz, tojásdobáló verseny, de keresik a leg-
szebb hímes tojást is. Ezúttal is minden in-
duló tombolát kap, mellyel értékes aján-
dékokat lehet nyerni. A program szomba-
ton 10 órától közös bemelegítéssel kezdõ-
dik. A Nyuszi Futás legfontosabb célja,
hogy a kicsik és a családok mozogjanak.

A Nyuszi Futás mindig népszerû a családok körében
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SZAVALÓVERSENY
Az idén 10 éves Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola a

„Madarak és Fák Napja” alkalmából ismét meghirde-
ti szavalóversenyét óvodás gyermekek számára. Téma:
A természet, vadon élõ állatok magyar költõk versei-
ben. Óvodánként legfeljebb 4 gyerek jelentkezését
tudják elfogadni. A verseny idõpontja: 2019. május 7-
én 9.30 óra. Jelentkezési határidõ: 2019. április 25.
Helyszín: Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 3. A ne-
vezés díjtalan.

Jelentkezni az alábbi címen lehet: NYÍRERDÕ Zrt.
Nyíregyházi Erdészet Pál Miklós Erdészeti Erdei Isko-
la, 4481 Nyíregyháza, Igrice u. 3. Telefon: 30/349-
0839. E-mail: Eniko.Bartha@nyirerdo.hu.

AKADÁLYVERSENY
A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola a „Madarak és

Fák Napja” alkalmából akadályversenyt hirdet Nyír-
egyháza város alsó tagozatos tanulóinak. A vetélke-
dõre 3 fõs csapatok jelentkezését várják, feladatlap
kitöltésével és visszaküldésével. A feladatlap beérke-
zésének határideje: 2019. május 2. Az akadályverseny
idõpontja: 2019. május 8. 13.30. Helyszín: Erdei Tor-
napálya, „Erdész-szemmel” tanösvény.

Jelentkezési cím: Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola
NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdészet, 4481 Nyír-
egyháza, Igrice u. 3. Telefon: 30/349-0839. E-mail:
Eniko.Bartha@nyirerdo.hu.

II. NYÍREGYHÁZI SPORT CONTEST
Második alkalommal rendezik meg a Nyíregyházi

Sport Contest elnevezésû eseményt április 27-én a
BMXParkban, ahol a profi riderek mellett az amatõrök
és juniorok is összemérhetik tudásukat. Idén a tavalyi-
hoz képest nemcsak a sportágak duplázódtak, hanem
a verseny profi kategóriában kiosztott pénzdíj összege
is. Ez idén összesen 500 000 forint lett. Nemcsak egész
Magyarországról, hanem Szlovákiából, Ausztriából és
Csehországból (például a BMX  Freestyle-ban is híres
Michael Beran) is érkeznek sportolók a nemzetközi
versenyre. A szervezõk mind a versenyzõknek, mind a
kilátogatóknak tartogatnak meglepetéseket és egy él-
ményekben gazdag, feledhetetlen napot.

„EMLÉKEZÉS A SZÉKELY HADOSZTÁLYRA”. Az MNL
Sz-Sz-B Megyei Levéltára várja az érdeklõdõket az Arcok
és könyvek a történettudomány mûhelyébõl sorozatának
„Emlékezés a Székely Hadosztályra” címû rendezvényére
április 18-án 14.00 órától a levéltár kutatótermébe.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond
könyvtárban – április 18-án 15.00–17.00: húsvéti asztali
dísz készítése. 23-án 15.00–17.00: könyvlapokból virágok
készítése. 25-én 15.00–17.00: újrahasznosított anyagok-
ból dekoráció.

HÚSVÉTI ÜGYESKEDÕ – kreatív foglalkozás gyerekek-
nek és felnõtteknek április 18-án 16.00–17.00 óráig az
Örökösföldi Fiókkönyvtárban.

NYUSZIKALAND. A Burattinó Bábszínház elõadása –
április 20-án 16.00: Nyuszikaland. Helyszín: Korzó Bevá-
sárlóközpont, B épület II. emelet.

ZENÉS ÁHÍTAT a nyíregyházi evangélikus nagytemplom-
ban április 21-én 18.00 órától. Közremûködik: a gyüleke-
zet énekkara, Tabby Sanderson és Tony Yang, Elek Péter,
Kiss Zoltán és dr. Kovács László Attila. Mûsoron: húsvéti
kórus- és orgonamûvek. A belépés díjtalan.

SENIOR TÁNCHÁZ ÉS ÖRÖMTÁNC a Váci Mihály Kul-
turális Központban, ingyenesen. Táncház minden hétfõn,
örömtánc minden szerdán 11.00–12.00 óráig.

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás
április 23-án 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Vezeti: Ferenczné Endresz Klára.

KÖTETBEMUTATÓ. Dr. Bene Gábor kötetbemutatója:
Nemzeti értékrend a Szent Korona – április 23-án 16.30-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Beszélgetõtárs: Király-
házi István.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR április 24-én 10.00 órai
kezdettel   tartandó összejövetelén Czimbula-Novák Ibo-
lyát látja vendégül, aki bemutatja „A tehetség virágai” címû
kötetét. Helyszín: Nyírség Könyvtár Alapítvány, Ungvár
stny. 5. Közremûködnek a kör részérõl: Csabai László és
Vaskóné dr. Süle Ilona.

GYÖRGY-NAPI ÜNNEPSÉG. A Bessenyei Társaság áp-
rilis 24-én 10.00 órától tartja hagyományos György-napi
ünnepségét a Megyeházán. A rendezvényen Jakab Attila,
a JAM régésze tart elõadást a paszabi határban végzett ása-
tásról, mely során a Bessenyei család sírjait kutatta. Itt mu-
tatja be dr. Sallai József a Nemesi és Polgári Füzetek 2.
kötetét, melynek témája a Bessenyei család története. Az
eseményen közremûködik Illyés Péter elõadómûvész és a
Vikár Sándor Zeneiskola mûvésztanárai. Ez alkalomból

kerül sor a zeneiskola és a társaság között megkötendõ
együttmûködési megállapodás ünnepélyes aláírására is. A
rendezvény végén koszorúzás lesz a Megyeházán, a Bes-
senyei téren és Paszabon a Palotaõrség tisztelgése és Kéri
György, az elsõ magyar skótdudás közremûködése mel-
lett.

HÁRMAN NYÍREGYHÁZÁRÓL INDULTAK – Szikora Ta-
más, Bullás József és iski Kocsis Tibor festõmûvészek kö-
zös tárlata a Nyíregyházi Városi Galériában és a Pál Gyula
Teremben. Megnyitó: április 24-én 16.30-tól. Megtekint-
hetõ: május 18-áig.

SAKKSZAKKÖR április 24-én 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

KÖTETBEMUTATÓ. Kele Fodor Ákos kötetbemutatója:
A szív vége – Cigány újmesék – április 24-én 17.00 órától
a Móricz Zsigmond könyvtárban. Beszélgetõtárs: Karap Zol-
tán filozófus, zenész.

A VMH SZÍVKLUBJÁNAK ELÕADÁSA április 24-én
17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban. A
laktózérzékenységrõl és a bélbetegségekrõl – elõadó: dr.
Ágoston Sándor fõorvos.

FÖLD NAPJA – KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS április 25-
én 13.00 órától az Orosi Fiókkönyvtárban.

A BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE április 25-
én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

ÉLÕ NÉPMÛVÉSZET április 26-án 15.00–18.00 óráig a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

KÖNYVBEMUTATÓ. Jekelfalussy Piller György kétsze-
res kardvívó olimpiai bajnok életérõl szóló könyv bemuta-
tója április 26-án 15.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. A könyvet bemutatja: Máday Norbert, a Magyar Szab-
lyavívó Iskola elnöke. Közremûködik: a Simonyi Óbester
Magyar Szablyavívó Iskola.

IZRAELI FILMSZEMLÉRE várja az érdeklõdõket a Deák
Ferenc Akadémia Egyesület. Negyedik vetítés április 26-án
16.30: Restoration – izraeli filmdráma. Helyszín: Móricz
Zsigmond könyvtár.

HANGFÜRDÕ DARÁNYI LÁSZLÓVAL április 26-án
18.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Bejelentke-
zés: medi.tal432@gmail.com, 70/941-7599.

HAGYOMÁNYÕRZÕ GULYÁSFÕZÕ ÍZ-FESZT – az
Együtt a Családokért Kulturális Egyesülettel közös szerve-
zésben – április 27-én 10.00–18.00 óráig a Borbányai Mû-
velõdési Házban.

„TAVASZI VIRÁGCSOKOR” a Piccoli Archi Zenekartól
április 27-én 16.30-tól a Vikár Sándor Zeneiskola hang-
versenytermében. A belépés díjtalan!

ANNA FRANK KIÁLLÍTÁS a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Megtekinthetõ: április 30-áig.

CSUHÉSZOBOR-KIÁLLÍTÁS. „Versek által született...”
– csuhészobor-kiállítás Tamaskovics Gáborné alkotásaiból
a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Megte-
kinthetõ: május 3-áig, munkanapokon 8.00–18.00 óra kö-
zött, ingyenesen.

ÉLÕ MÚLTUNK – kiállítás családi ereklyékbõl a Butykai
Közösségi Házban. Megtekinthetõ: május 31-éig, hétfõtõl
péntekig 8.00–16.00 óra között. A belépés díjtalan!



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„VÁROSUNK SZÍVÉBEN, SZÉP KERTNEK KÖZEPÉN,
EGY KEDVES KÁPOLNA MOSOLYOG MIFELÉNK”
A nyíregyházi metodista gyülekezet

abból az ébredési mozgalomból sar-
jadt, amely az evangélikus egyház ke-
belébe tartozó, elsõsorban a bokorta-
nyákban élõ tirpákság körében fogant
a 20. század elején. Kezdetben nem új
felekezet alapítása volt a céljuk, hanem
a saját egyházukban akarták megélni
vallásosságukat. Így továbbra is szor-
galmasan eljártak az evangélikus temp-
lom istentiszteleti alkalmaira, de emel-
lett magánházakban külön összejöve-
teleket is szerveztek, ahol az igehirde-
tõk tanításait hallgatták. Azonban ez az
„ébredési mozgalom” nem nyerte el
mindenki tetszését, így már 1913-ban
és 1914-ben is támadások érték. „Ami-
kor a történelmi egyház öreg tömlõibe
nem képes az újbort befogadni, azt magából kiveti” –
fogalmazta meg szemléletesen a gyülekezet történetírója,
Márkus József. Egy budapesti látogatást követõen a kö-
zösség vezetõi a metodista egyházhoz való csatlakozás
mellett döntöttek, így hozták létre a városban 1920-ban
a metodista gyülekezetet, amelynek 1922-ben Wall-
rabenstein Jakab lett a lelkipásztora.

Wallrabenstein 1929-ig állt a gyülekezet élén. Sike-

rült megnyernie a helyi hatóságok ro-
konszenvét, amelyet a szociális mun-
ka terén kifejtett missziójának is kö-
szönhetett. Távozásakor így foglalták
össze érdemeit: „fáradhatatlanul mun-
kálkodott a szociális bajok orvoslása
terén, jelentõs küzdelmet indított a nyo-
mor, a népbetegségek, az alkohol pusz-
tításai ellen, felkarolta a szegényeket,
melegedõszobát rendezett be az ott-
hontalanoknak, a fázó szegény mun-
kásgyermekeknek és sokat fáradozott
az epileptikus betegek otthonának
megteremtése érdekében”.

Az õ idejében készült el a gyüleke-
zet Dessewffy tér (ma: Bessenyei) 10.
sz. alatti kápolnája is. A Kálmán-
Várallyay-Kovács mérnökcsoport által

tervezett épület alapkövét 1922. július 23-án tették le. Az
építési költségekhez a gyülekezeten kívül amerikai és sváj-
ci hittestvéreik járultak hozzá. A kápolnát 1923 pünkösd-
jén, május 20-án szentelték fel. Az épület ma a metodista
hitvallású Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Nyíregyházi Gyülekezetének a tulajdonában van.


