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FORGALOMKORLÁTOZÁS A KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE MIATT
Idén június óta zajlanak a munkálatok a Tiszavasvári út (36. sz. fõút)–Szélsõbokori

út–Fokos utca keresztezõdésében, ahol új körforgalom épül. A projekt megvalósítása
négy ütemre tagolódik, hétfõn már a III. ütem vette kezdetét. Az I. ideiglenes forga-
lomtechnikai ütemben a vállalkozó megépítette a körpálya északi részét, a körforga-
lom Fokos utcai ágát a szükséges közmûkiváltásokkal együtt. A II. ütem során elké-
szült a körpálya déli része, a körforgalom Szélsõbokori úti ága, és a déli oldali kerék-
páros létesítmények. A hétfõtõl érvényben lévõ III. ütemben a Szélsõbokori út to-
vábbra is le van zárva a forgalom elõl (csakúgy, mint a Fokos utca). A korábban
kijelölt  terelõút használható. A 36. sz. fõút közlekedésre alkalmas útfelülete egy for-
galmi sávra szûkül a meglévõ jelzõlámpás kijelölt gyalogos-átkelõhelyig. A váltako-
zó irányú forgalmat három fényjelzõs forgalomirányító berendezés irányítja. A teljes
beruházás várhatóan év végére befejezõdik.

Most már az idõjárás is kedvez a korcsolyapályák
mûködtetõinek: november 18-ától újra nyitva Nyír-
egyházán is a Városi Jégpálya, a tervek szerint egé-
szen jövõ tavaszig, ameddig újra beköszönt a meleg
idõ.

Idén a szokatlanul meleg õsz miatt, bár november
másodikán egy fergeteges Ice Partyval elkezdõdött a
szezon a Városi Jégpályán, ez csak négy napig tartott,
ugyanis a meleg idõjárásra való tekintettel, szünetel-
tetni kellett a közönségkorcsolyázást. Szerencsére
azonban csak idáig: folyamatosan hizlalták a jeget az
üzemeltetõ szakemberei, így hétfõn estétõl elindulha-
tott a közönségkorcsolyázás. Az elõzõ szezonban több
mint harmincezren váltottak jegyet a Városi Jégpályá-
ra, a tervek szerint most ezt a számot is túlszárnyalják
majd.

 A NAGYCSOPORTOSOKNAK INGYENES
Az elsõ, teljes téli idény kedvezõ tapasztalatai alapján

idén is zajlik az OviKori Program Nyíregyházán – tájé-
koztatta szerkesztõségünket Hornyák Enikõ, a városháza
sportreferense. Ennek értelmében a nagycsoportosok, füg-
getlenül attól, hogy önkormányzati vagy más fenntartású
intézménybe járnak, ingyen korizhatnak a Városi Jégpá-
lyán – a tervek szerint az idényben háromszor eljutnak a
pályára, elõre egyeztetett beosztásban –, sõt, számukra
az utaztatást és a bérlést, beleértve a korcsolyát és a fejsi-
sakot is, az üzemeltetõ, a Nyíregyházi Sportcentrum, köz-
vetetten pedig a város biztosítja.

AZ ISKOLÁSOKAT IS VÁRJÁK
Az óvodások mellett, az iskolásokat is várják tanítási na-

pokon – csoportosan, elõre bejelentkezve –, 8 és 15 óra
között a Városi Jégpályára. A jég használata esetükben is

ingyenes az önkormányzat jóvoltából, melyet minden nyír-
egyházi köznevelési intézménynek biztosítanak, csupán a
korcsolyabérlésért kell fizetniük, egységesen 500 forintot –
amennyiben nem rendelkeznek ilyen sporteszközzel.

CSALÁDI PROGRAM SZOMBATONKÉNT
Idén januártól a Mozdulj Nyíregyháza! ingyenes program-

sorozatának elemeként, Családi Kori programon is részt ve-
hetnek az érdeklõdõk. Ezt egyelõre december 14-éig, szom-
batonként 9.30 és 11.30 között lehet igénybe venni, 2 turnus-
ban, elõzetes regisztrációt követõen. Jelentkezni Szabó Lajosné
Évánál a +36-30/488-8341-es telefonszámon lehet. Ez eset-
ben azonban a szakoktatót adja térítésmentesen a program, a
belépõ, illetve a korcsolya bérlése az érkezõk által fizetendõ.

Fontos változás, hogy a jégpálya teljes területén tilos a
dohányzás! 

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MEGHÍZOTT A JÉG!
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PARKOLÓKAT KAP A PACSIRTA
A NYÍRVV Nonprofit Kft., lakossági igényre 125 – to-

vábbra sem fizetõ – parkolót alakít ki a Pacsirta utcán. A
munkálatok októberben kezdõdtek és december 15-ére
fejezõdnek be.

A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint egy
magyar családban átlag két mobil, egy tévé, egy mosó-
gép és egy autó van. Júliusban például 15 284 új sze-
mélyautót helyeztek forgalomba az országban, 27 száza-
lékkal többet, mint egy évvel korábban. Mindez pedig
bizonyítja, hogy egy átlagos hétköznapon (is) miért van
akkora forgalom a városokban és már korán reggel tö-
mött parkolók úton-útfélen. Nyíregyházán 3865 fizetõ és
11 650 nem fizetõ parkolóhely található.  Most pedig to-
vábbiakat alakítanak ki, ezúttal a Pacsirta utcán.

LAKOSSÁGI IGÉNY VOLT

– Már két-három évvel ezelõtt lakossági igényként
merült fel, hogy parkolókat kapjon a Pacsirta utca – kezdte
az elõzmények bemutatását Dicsõ Péter, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. út- és közterület-kezelési csoportvezetõje.
– Társaságunk befogadta az igényt, elkészítettük a terve-
ket, majd engedélyeztettük azokat, októberben pedig
megkezdõdhettek a munkálatok. Terveink szerint 125
parkolóhelyet alakítunk ki, ezek továbbra is ingyenesek
lesznek, és december 15-ére el is készülnek.

ELSÕDLEGES A FÁK VÉDELME

– Elsõdleges célunk az, hogy a parkolóhelyek kialakí-
tása miatt ne kelljen fákat kivágni, és ehhez tartjuk is ma-

gunkat. Éppen emiatt megeshet, hogy néhány parkoló-
helyrõl le kell mondanunk, de azon vagyunk, hogy minél
többet tudjunk kialakítani úgy, hogy egyáltalán ne sérül-
jön a Pacsirta utca zöldfelülete.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

...AMIKOR TALÁLKOZIK A BEVÁSÁRLÓKOCSI ÉS A PARKOLÓ AUTÓ
Jók a bevásárlóközpontok parkolói, mert nagyok, és

közvetlenül az autóhoz lehet tolni a bevásárlókocsit.
Csakhogy vannak, akik a pénztár és az autó közötti né-
hány métert versenypályának képzelik el. A versenypá-
lyákon pedig gyakran elõfordulnak balesetek. Például
amikor a figyelmetlen vásárló nekitolja a bevásárlóko-
csit más autójának anélkül, hogy egy telefonszámot hagy-
na a szélvédõn. Amit pedig nem látott senki, az meg sem
történt – gondolja. És tényleg így van. Rendõrségi eljárás
lefolytatásának feltétele ugyanis a szándékosság. Tehát
amennyiben sikerül azonosítani az elkövetõt, csak ab-
ban az esetben marad rendõrségi hatáskörben az ügy, és
ha bizonyosságot nyer, hogy a károkozó cselekményét
szándékosan követte el.

Bár gyakorta megtörténik, bevásárlóközpontok környé-
kén parkoló autók rongálásával kapcsolatban mégis na-
gyon ritkán érkezik bejelentés a rendõrségre – tudtuk meg
Fehérvári Mariettától, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság sajtóreferensétõl. Amennyiben
azonban valaki mégis ilyet tapasztal, az megteheti a fel-
jelentését a legközelebbi rendõrkapitányságon. A kár ér-
tékétõl függõen 50 000 forint alatt ugyanis szabálysértési
eljárást indítanak benne, 50 000 forint feletti kár esetén
pedig már büntetõeljárást. Csakhogy ennek feltétele van!

FELTÉTEL A „SZÁNDÉKOSSÁG”

– Bármely eljárás lefolytatásának feltétele a szándékos-
ság, vagyis amennyiben sikerül azonosítani az elkövetõt,
csak abban az esetben marad rendõrségi hatáskörben az

ügy. Tehát csakis akkor, ha bizonyosságot nyer, hogy a
károkozó cselekményét szándékosan követte el. Ellenke-
zõ esetben, gondatlan elkövetés esetén a rendõrség meg-
szünteti az eljárást, és a károsult már csak polgári peres
eljárás keretén belül érvényesítheti a kár megtérítése iránti
igényeit – magyarázta.

Abban az esetben tehát, ha nem derül ki, hogy szán-
dékosan tolták neki a bevásárlókocsit a parkoló autó-
nak, a rendõrség tehetetlen, és nem marad más, mint
saját zsebbõl kifizetni a karosszériást, vagy felhasználni
a Casco biztosítást (ha van), ott azonban számolnunk
kell önrésszel is, vagyis egy-egy ilyen ralizás akár száz-
ezrekbe is fájhat, csakhogy nem az elkövetõnek, hanem
a károsultnak.

SEGÍTHETNEK A TÉRFIGYELÕ KAMERÁK

– Azt javasoljuk, hogy amennyiben szemtanúja an-
nak, hogy gépkocsiját feltehetõen szándékosan rongál-
ták meg, próbálja megjegyezni minél részletesebben
az elkövetõ személyleírását, nézze meg, hogy merre
menekül el, vagy milyen gépkocsiba száll be, és je-
gyezze is fel annak rendszámát. Érdemes megnézni,
hogy a környéken lát-e térfigyelõ vagy magánkamerát,
amelyek rögzíthették a cselekményt, hiszen a felvéte-
lek a késõbbi eljárás során még bizonyítékként szol-
gálhatnak – hívta fel a figyelmet.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: illusztráció
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Elkészült a tízmilliomodik termék az Electrolux nyír-
egyházi gyártósorain. A jubileumi hûtõt meg is tekinthet-
ték a regisztrálók a Modern Gyárak Éjszakája Program
keretében. Ünneplésre késõbb szintén lesz ok, hiszen
2023-ra befejezõdik a nemrégiben bejelentett, 100 mil-
lió eurós beruházás, mely mértékét tekintve egyedülálló
a teljes cégcsoporton belül – errõl is beszéltek a múlt hét
pénteki sajtóreggelin a cég vezetõi.

14 éve mûködik az Electrolux Nyíregyházán, s e közel
másfél évtized alatt már több mint tízmillió készüléket
gyártottak: a jubileumi darab az elmúlt napokban lett kész.

2020-BAN INDUL A NAGY BERUHÁZÁS

A jövõ ugyancsak kedvezõnek ígérkezik a városban mû-
ködõ nemzetközi vállalat számára, hiszen a cégcsoport
döntése alapján nálunk valósítják meg 2020 és 2023 kö-
zött azt a százmillió eurós, az Electroluxon belül is példa
nélküli beruházást, mely révén a legmodernebb techno-
lógiával, felsõ kategóriás, csökkentett energiafogyasztású,
az Európai Unió új energia irányelveit is figyelembe vevõ
termékek készülnek majd Nyíregyházán – bár itt eddig is
ez volt a jellemzõ.

TELJESEN MEGÚJUL A GYÁR(TÁS)

A cég magyarországi igazgatója azt mondja: jövõre
megrendelik az új gyártóberendezéseket és nagyjából
három évet vesz igénybe a teljes átállás.

– Kétféle beruházásról beszélünk. 2023-ra le fogjuk cse-
rélni az itteni termékcsaládokat, hûtõszekrényeket, s ma-
gát a gyártási technológiát, ami emögött van. Kevés az a
berendezés, ami megmarad, az épületet leszámítva szin-
te egy teljesen új gyár lesz – részletezte dr. Gönczy  Sán-
dor, az Electrolux Lehel Kft. ügyvezetõje.

AUTOMATIZÁCIÓ FELSÕFOKON

A projekt kulcsszava a high-tech, azaz egyre automati-
záltabb gyártás során készülnek majd a világháló segítsé-
gével kommunikáló okostermékek, figyelembe véve a mi-
nõségbiztosítási és ergonómiai szempontokat is. A hagyo-
mányos szerelési módok szintén megmaradnak ugyanis,
és bár a tervezéstõl a megvalósításig egyre nagyobb sze-
repet kap a számítógép és a robotika, a nagyjából ezerfõs
munkavállalói létszámot nem érinti majd negatívan a nagy
volumenû fejlesztés.

FONTOS A HUMÁNERÕFORRÁS IS

– Az alkalmazottak nagy része stabilan, évek óta a gyár-
ban dolgozik, jelentõs törzsgárdával rendelkezünk. Per-
sze van fluktuáció, de ez természetes. Sokat teszünk azért,
hogy mindenki jól érezze magát – emelte ki Szentpéteri
Ferenc, az Electrolux nyíregyházi gyárigazgatója.

A DÖNTÉS EGYBEN ELISMERÉS

Az igazgató jelezte, az utánpótlás egyébként is biztosí-
tott, a diplomás szakemberek részérõl szintén van érdeklõ-
dés, jelenleg nincs üres pozíciójuk. Ez ugyancsak része le-
hetett annak a döntésnek, hogy e fejlesztés Nyíregyházán
valósuljon meg. Mondhatni, mindez az itt dolgozók elis-
merése is, a szakembergárdáé és a magas szintû munka-
végzésé – ezt már dr. Kovács Ferenc mondta a sajtóesemé-
nyen. A polgármester hozzátette: kiváló a kapcsolat a vá-
rosvezetés és a cég menedzsmentje között, s az együttmû-
ködést szeretnék folytatni a jövõben is, örülve a nagy beru-
házásnak.

– Nagyon nagy öröm már önmagában az, hogy az
Electrolux 14 éve ilyen sikeres fejlõdési pályát fut be Nyír-
egyházán, a jövõ még inkább ígéretes. Ez idõ alatt egy
stratégiai jelentõségû gyárrá nõtte ki magát az Electrolux
csoporton belül, de a város életében is. Ez a fejlesztés pedig
a mai tudásunk szerinti legmagasabb szintû csúcstechno-
lógiát is jelenti egyben.

HÛTÕSZEKRÉNYEK AJÁNDÉKBA

A beruházás bejelentése, valamint a jubileumi eszköz
elkészülése jegyében újra kivette a részét a cég a társa-
dalmi felelõsségvállalásból is. Az évek során összesen 300
darab géppel segítettek nyíregyházi oktatási-nevelési és
szociális intézményeknek, ezúttal tíz hûtõszekrényt aján-
lottak fel – a dolgozók döntése alapján – önkormányzati
egészségügyi intézményeknek. S azért is választották ezt
a pénteket a bejelentés idõpontjának, mert a Modern Gyá-
rak Éjszakája Program keretében elõzetes regisztrációt kö-
vetõen bárki betekinthetett az Electrolux-dolgozók min-
dennapi munkavégzésébe.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Szentpéteri Ferenc, dr. Kovács Ferenc és dr. Gönczy 
Sándor

SZÁZMILLIÓ EURÓS ELECTROLUX BERUHÁZÁS
KÖZEL TIZENÖT ÉV, TÍZMILLIÓ TERMÉK, HOSSZÚ TÁVÚ TERVEK NYÍREGYHÁZÁN
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A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szer-
vezésében tartották november 11-én a Szociális Mun-
ka Napját az Egészségügyi Kar Zilahi rendezvényte-
remben.  A rendezvényt Jászai Menyhért alpolgármes-
ter nyitotta meg, majd ezt követõen a központ igazga-

KÖZPONTBAN A KONFERENCIA-
ÉS WELLNESSTURIZMUS

A szabolcsi megyeszékhelyen a Modern Városok
Program forrásaiból korszerû, minden igényt kielégí-
tõ négycsillagos szálloda épült, amely 123 szobával,
250 vendéget tud fogadni. A hotel közvetlen, fedett
összeköttetéssel bír a gyógyvizes élményfürdõvel és a

TEKERD! A NAGYKÖVETSÉGEN

VÁLTOZNAK A FOGYASZTÓI IGÉNYEK
TELJES KIÕRLÉSÛ ROZSKENYERET FOGYASZTUNK

FELAVATTÁK A VEREBEKET

Városi Verébavatót tartottak múlt pénteken, melyen
13 középiskolai csapat versengett a Váci Mihály Kul-

RÖVID HÍREK

méltán népszerû Nyíregyházi Állatparktól is csak né-
hány perc séta választja el. Nyíregyházán nem volt
még ilyen minõségû szálláshely. A hotel egy hónapja
nyitotta meg a kapuit és már 6 nagy, országos konfe-
renciára foglalták le. Keddtõl végérvényesen az üze-
meltetõé a terep. Aznap egyébként egy emléktáblát is
avattak. A Hotel Sóstóban így emlékeznek az épület
helyén álló Szeréna-lakra és névadójára, Kégly Sze-
rénára, aki a hadiárvák és a szegény családok elköte-
lezett támogatója volt.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Hülvely István a
projektzáró ünnepségen

tója, Nagyné Hermányos Zsuzsa mondott ünnepi be-
szédet, melyben megfogalmazta, november 12-én a
társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világ-
szerte ezt a munkát, ami a segítés, az ápolás, a gon-
dozás, a nehézségek és hiányok ellenére is, nem egy-
szerûen egy szakma, hanem  egy  nagyon szép hiva-
tás. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban
197-en dolgoznak, ebbõl közel 160 szociális szakdol-
gozó, közülük idén õket tüntették ki a rendezvényen:
Helebrandt Zoltán, Mató Mihályné, Barócsi Andrea,
Pankotainé Tállas Mária, Szabolcsi Mihályné, Szenténé
Novák Ágota, Virányi Lászlóné, Papp Miklós, Sinka
Jánosné, Lekli Sándorné (képünkön).

A kitüntetett szociális szakdolgozók

Egyre több gluténmentes és speciális alapanyagokból
készült pékárut vásárolnak a magyar fogyasztók, és a szél-
sõséges idõjárás ellenére is elegendõ gabona termett az
országban. Többek között ez derült ki a Magyar Pékszö-
vetség nyíregyházi közgyûlésén. A szakmai és érdekvé-
delmi szervezet elsõ alkalommal ülésezett múlt héten a
szabolcsi megyeszékhelyen.

Egy különleges diótöltelékkel készült kalácsot mutatott
be az egyik legnagyobb sütõipari alapanyagokat gyártó
cég munkatársa szombaton, Nyíregyházán. A komáromi

székhelyû, de német tulajdonban lévõ vállalkozás számos
pékséget lát el alapanyagokkal bel- és külföldön. A kalács
mellett almacukorral készült bejglit, teljes kiõrlésû lisz-
tekbõl készült pékárut, de még pizzát is lehetett kóstolni
azon a termékbemutatón, amit a Magyar Pékszövetség
kongresszusával egy idõben rendeztek a Hotel Sóstóban.
A szövetség elnöke azt mondja, a boltokba kerülõ termé-
keket a fogyasztói igények határozzák meg.

ELÕTÉRBEN A GLUTÉNMENTES TERMÉKEK

– Látunk egyfajta változást a vásárlói igényekben. A régi
stílusú fehér kenyér, kifli, zsömle kezdenek kikopni, he-
lyette a teljes kiõrlésû kenyereket, rozskenyereket fogyaszt-
ják a vásárlók. Látszik, hogy elõtérbe kerülnek a szénhid-
rátcsökkentett  kenyerek, illetve a gluténmentes termékek.
Azt gondolom, hogy a magyar sütõipar ezeknek a kihívá-
soknak maximálisan meg tud felelni – mondta el Septe
József, a Magyar Pékszövetség elnöke.

KISEBB TERÜLETEN, TÖBB GABONA TERMETT

Az egyre szélsõségesebbé váló idõjárás és a csökkenõ
termõterületek ellenére is megfelelõ minõségû és mennyi-
ségû gabona áll a pékségek rendelkezésére, errõl már a
szaktárca helyettes államtitkára beszélt.

– Bizonyos mértékben ugyan csökkent Magyarországon
mind a gabonaterület, mind az olajos magvak területe, va-
lójában azonban mindez a mennyiségben nem jelentke-
zik, ugyanis a termésátlagok nagyon jók voltak. Bõven elég
búza, kukorica, árpa lesz ahhoz, hogy a hazai ellátás biz-
tosított legyen, és jut exportra is – emelte ki Tarpataki Tamás
agrárpiacért felelõs helyettes államtitkár.  

JÖHETNEK A HASONLÓ RENDEZVÉNYEK!

A Magyar Pékszövetség elsõ alkalommal tartott közgyû-
lést Nyíregyházán. A városban eddig nem volt olyan hely-
szín, ahol ilyen nagyszabású rendezvényt, méltó körül-
mények mellett meg lehetett volna rendezni.

– Ez egy nagyon nagy létszámú közgyûlés. Nem volt
eddig ilyen hotelünk, mint a Hunguest Hotel Sóstó. Bí-
zom benne, hogy ez egy olyan folyamatot indít el, amivel

eljutunk oda, ahová a Hotel Pangea, ami tavaly nyitott
meg és most elsõ díjat nyert a szálloda kategóriában, egy
nívós pályázaton – tette hozzá dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

A Magyar Pékszövetség – melynek alelnöke, a nyíregy-
házi Lakatos Tibor (képünkön jobbra) sokat tett azért, hogy
Nyíregyházát válasszák – két napon keresztül tanácsko-
zott Sóstón. A rendezvényen 120 pékség több mint 200
képviselõje vett részt.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

turális Központban. Az idei közösségteremtõ rendez-
vényt is közösen hívta életre Nyíregyháza Megyei Jogú
Város, a Mustárház Ifjúsági, Információs és Tanácsadó
Iroda, valamint a helyi diák-polgármesteri iroda. A
városi verebeknek 10 feladatot kellett teljesíteniük. A
legjobb a Széchenyi lett, a második az Arany, a har-
madik pedig a Mûvészeti.

A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tekerd! cso-
portja november 7-én átadta Volkmar Wenzel nagy-
követnek a berlini fal lebontásának 30. évfordulójára
készített mozaikot a Német Nagykövetségen. Az al-
kotást 119 óra alatt, 7250 legókocka felhasználásával
építették meg.

Közös fotó a mozaikkal a Német Nagykövetségen

Egyre több konferenciaszervezõ fedezi fel az új, négy-
csillagos sóstói hotelt
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MEGHITT ÉS PROGRAMOKKAL TELI ADVENT

Nem is olyan régen búcsúztattuk el a VIDOR-t, majd a
Tirpák Fesztivált, máris az ajtóban kopogtat a következõ
program. Pontosabban: programsorozat! December 1-
jétõl december 22-éig, az adventi idõszakban ugyanis a
hétfõk kivételével egymást váltják majd a fellépõk a pol-
gármesteri hivatal elõtt felállított színpadon, de ezek,
valamint a faházakban kapható finomságok mellett, to-
vábbi kikapcsolódást nyújtó játékok is hívogatják majd a
város apraját-nagyját.

December 1-jén kezdõdik az idei advent, a karácsony-
ra történõ lelki felkészülés négy vasárnapon át tartó idõ-
szaka. Nyíregyházán azonban keddtõl vasárnapig, a hét
majdnem minden napján zenés-táncos elõadások várják
majd az érdeklõdõket a fõtéri színpadon, a hétvégék pe-
dig ismét az országosan jegyzett sztárok mûsoraitól lesz
„hangos”: december 1-jén itt lesz Csonka András, decem-
ber 8-án Gájer Bálint, december 15-én Zoltán Erika, de-
cember 22-én pedig Mészáros Árpád Zsolt.

BÕVÜL A FORGATAG TERÜLETE

Bõvül a forgatag területe, a Városalapítók szobránál és
a Samassa József téren, valamint a Dózsa György utcán is
számos árus kínálja majd portékáit, köztük kézmûves ter-
mékeket is.

VASÁRNAP KAPCSOLJÁK FEL A FÉNYEKET
Az adventi forgatag kezdete, és egyben a díszvilá-

gítás felkapcsolásának idõpontja december 1., advent
elsõ vasárnapja. Az ünnepi fények 2020. január 6-áig,
vízkeresztig díszítik a belvárost.

KALAPÁCSHINTA ÉS DODZSEM

Az adventi forgatag és a programok – köztük a Miku-
lással való találkozás lehetõségén – túl, további kikapcso-
lódást nyújtó játékok is hívogatják majd a nyíregyháziakat

Fotó: illusztráció

ÚJ JÁTÉKELEMEKKEL IS SZÍNESÍTIK AZ IDEI KÍNÁLATOT

és az ideérkezõ vendégeket – tájékoztatott dr. Ulrich Atti-
la alpolgármester.

– Idén négy játékelemmel is találkozhatnak a nyíregy-
háziak az adventi forgatagban. Felállítunk egy extrém ka-
lapácshintát, amit a legbátrabbak kipróbálhatnak majd,
illetve szintén a Kossuth térre érkezik Magyarország egyik
legnagyobb szállítható dodzseme is. Ezekrõl érdemes tud-
ni, hogy a megszokottól kedvezõbb áron, 700 forintért
vehetõk igénybe. Természetesen lesz kisvonat is, az OTP
Bank Dózsa György utca felõli oldalánál, illetve a kisebb
gyerekeknek egy körhinta, a Városalapítók szobránál, ahol
egyébként kézmûves termékeket lehet majd vásárolni.

A nyíregyházi adventi programokról folyamatosan tá-
jékoztatjuk a kedves olvasókat a Nyíregyházi Naplóban,
de figyelemmel követhetik a nyiregyhaza.hu weboldalon
is.

MEGGYÚJTJÁK AZ ELSÕ GYERTYÁT

Jövõ héten vasárnap 16.30-kor kapcsolják fel az ün-
nepi fényeket. Köszöntõt mond dr. Kovács Ferenc pol-
gármester, lesz ökumenikus áhítat, az elsõ adventi
gyertya meggyújtását követõen pedig fellép Csonka
András.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Egyre gyorsabban fejlõdik az ipar, átalakultak egyes
munkakörök, és bizony az utóbbi években megnõtt az
igény a szakképzett munkaerõ iránt is, így nem csoda,
hogy megérett az idõ a változásra: idén szeptemberben
módosult az országos képzési jegyzék, most már 174 alap-
szakmát tanulhatnak a diákok iskolarendszerben – tájé-
koztatta szerkesztõségünket Gurbánné Papp Mária, a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum fõigazgatója.

Mint kiderült, esetenként a szak-
mák neve is módosult, alkalmazkod-
va a munkaerõ-piaci elvárásokhoz.

– A változásokat az is indokolja,
hogy a szakképzésben karrierlehe-
tõséget lássanak a tanulók. Az ötéves
technikusképzés erre kiválóan alkal-
mas: a gyakorlatorientált képzés ré-
vén néhány éven belül kinevelhetõ
az a ma hiányzó középvezetõi kör –
a technikusoké –, amelyre nagy
szükség van például a jármû- vagy a

vegyiparban. Ugyanakkor lehetõség van továbbtanulni a
felsõoktatás irányába, így a technikusképzés a mérnök-
képzés elõszobájaként is funkcionálhat – magyarázta a
fõigazgató.

TECHNIKUM: ÉRETTSÉGIT IS AD

A technikum a szakirányú oktatás és az annak megfele-
lõ továbbtanulásra való felkészítés mellett érettségit is ad.
A matematika, magyar, történelem és idegennyelvi tan-
tárgyakból a tananyag tartalma és az oktatott órák száma
megegyezik a gimnáziuméval. Az idegen nyelven kívül
ezekbõl a közismereti tárgyakból érettségizik majd a ta-
nuló a 12. évfolyam végén. A technikus vizsga pedig ki-
váltja az ötödik érettségi tantárgyat, aminek elõnye, hogy

ÁTALAKULNAK A MUNKAKÖRÖK, VÁLTOZIK A SZAKKÉPZÉS

továbbtanulás esetén emelt szintû érettségit és egyben
plusz pontot jelent felsõoktatásba történõ jelentkezésnél.
Az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyít-
ványt és technikusi oklevelet a végzõs tanuló.

– A technikum elsõ két évében ágazati alapoktatásban
részesül a tanuló, tehát az adott ágazat (rokon szakmák)
közös szakmai tartalmait tanulja. Az ágazati alapoktatás
kizárólag a szakképzõ intézményben történhet meg, an-
nak végén ágazati alapvizsgát kell tenni. Az ágazati alap-
oktatás lehetõvé teszi az iskolák közötti átjárhatóságot,
illetve az ágazati alapok megszerzése után kerül sor a szak-
maválasztásra és a szakirányú oktatásra, tehát az ágazati
alapozást követõen megerõsítheti vagy változtathat a je-
lentkezéskor megjelölt szakmán. A technikum utolsó há-
rom évében a szakirányú oktatásban a tanuló a szakma
keretében ellátható munkatevékenységekhez szükséges
ismeretek és készségek elsajátítását, azok gyakorlatban
történõ alkalmazását tanulja meg.

SZAKKÉPZÕ ISKOLÁK: MUNKASZERZÕDÉS
ÉS FIZETÉS

– Ezzel ellentétben a szakképzõ iskolák hároméves kép-
zést biztosítanak. Itt képezzük a szakmák mestereit –

folytatta. Továbbra is lehetõség van azonban a szakképzõ
iskola elvégzését követõen az érettségi megszerzésére, esti
munkarendben. Az elsõ évben itt is ágazati képzés folyik
majd, és a szakmaválasztás csak 9. évfolyam végén törté-
nik meg. A következõ két évben vállalkozásoknál, válla-
latoknál történik a gyakorlati ismeretek elsajátítása duális
képzésben. A duális képzés elõnye, hogy a tanuló mun-
kahelyi környezetben tanulja meg a szakma gyakorlati
sajátosságait. A gazdálkodó szervezet tanulmányi szerzõ-
dés helyett munkaszerzõdést köt a tanulóval, aki így étke-
zésre, munkaruhára, fizetésre jogosult. Az így megkötött
szerzõdéssel eltöltött tanulmányi idõszak munkaviszony-
nak minõsül. A szakképzésben résztvevõk ösztöndíjban
részesülnek majd, melynek mértéke a tanulmányi ered-
ményüktõl függ. Azok a tanulók, akik érettségivel rendel-
keznek, de nem kívánnak részt venni a felsõoktatásban,
tanulmányaikat a technikusi képzésben folytathatják.

FONTOS HATÁRIDÕK

A 2020/2021-es tanév középiskolai felvételi eljá-
rásának rendjéhez kapcsolódó fontosabb határidõk:

2019. december 6. A diákok december 6-ig jelent-
kezhetnek a központi írásbeli felvételi vizsgára – köz-
vetlenül abban az iskolában, ahol meg szeretnék írni
a tesztet.

2020. január 18. 10.00 óra A központi írásbeli fel-
vételi vizsga az érintett gimnáziumokban és szakgim-
náziumokban.

2020. január 23. 14.00 óra Pótló központi írásbeli
felvételi vizsga – ezen csak azok a diákok vehetnek
részt, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tud-
tak részt venni.

2020. február 6. A középiskolák értesítik a diáko-
kat a központi írásbeli felvételi vizsga eredményérõl.

2020. február 19. A felvételi lapok megküldésének
(postára adásának) határideje.

Gurbánné
Papp Mária

Szakmák éjszakája 2018-ban

Iskola Tanulmányi Szakképesítés Képzés Felvehetõ
rövid neve terület kódja idõtartama létszám

Iskola Tanulmányi Szakképesítés Képzés Felvehetõ
rövid neve terület kódja idõtartama létszám

Bánki 0101 Gépjármû-mechatronikai technikus 5 év 68 fõ
Bánki 0102 Gépgyártás-technológiai technikus 5 év 34 fõ
Bánki 0103 Mechatronikai technikus 5 év 34 fõ
Bánki 0104 Elektronikai technikus 5 év 34 fõ
Bencs 0211 Kereskedelmi értékesítõ 3 év 8 fõ
Bencs 0212 Pincér-vendégtéri szakember 3 év 12 fõ
Bencs 0213 Szakács 3 év 12 fõ
Bencs 0201 Orientációs (elõkészítõ) osztály 1 év 28 fõ
Inczédy 411 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetõ 5 év 34 fõ

technikus
Inczédy 412 Logisztikai technikus 5 év 34 fõ

(Logisztika és szállítmányozás szakmairány)
Inczédy 413 Sportedzõ-sportszervezõ 5 év 34 fõ
Inczédy 431 Víz- és csatornarendszer-szerelõ 3 év 12 fõ
Inczédy 433 Központifûtés- és gázhálózatrendszer-szerelõ 3 év 16 fõ
Inczédy 435 Épület- és szerkezetlakatos 3 év 16 fõ
Inczédy 439 Gépi és CNC forgácsoló 3 év 12 fõ
Inczédy 436 Hegesztõ 3 év 24 fõ
Inczédy 438 Ipari gépész (Ipar szakmairány) 3 év 12 fõ
Inczédy 441 Kõmûves 3 év 12 fõ
Inczédy 445 Burkoló 3 év 24 fõ
Inczédy 443 Festõ, mázoló, tapétázó 3 év 16 fõ
Inczédy 442 Ács 3 év 12 fõ
Inczédy 451 Karosszérialakatos 3 év 16 fõ
Inczédy 452 Jármûfényezõ 3 év 12 fõ
Sipkay 0611 Angol két tanítási nyelvû kereskedõ 1+5 év 34 fõ

és webáruházi technikus
Sipkay 0612 Kereskedõ és webáruházi technikus 5 év 34 fõ
Sipkay 0613 Vendégtéri szaktechnikus 5 év 17 fõ
Sipkay 0615 Szakács szaktechnikus 5 év 17 fõ
Sipkay 0614 Német két tanítási nyelvû turisztikai technikus 1+5 év 34 fõ
Sipkay 0621 Kereskedelmi értékesítõ 3 év 28 fõ
Sipkay 0622 Cukrász 3 év 28 fõ
Sipkay 0623 Pincér-vendégtéri szakember 3 év 28 fõ
Sipkay 0624 Szakács 3 év 28 fõ
Széchenyi 0501 Nyelvi elõkészítõ – angol 1+5 év 17 fõ

(Idegennyelvû ipari és kereskedelmi ügyintézõ)
Széchenyi 0502 Nyelvi elõkészítõ – német 1+5 év 17 fõ

(Idegennyelvû ipari és kereskedelmi ügyintézõ)
Széchenyi 0503 Pénzügyi-számviteli ügyintézõ 5 év 34 fõ

Széchenyi 0504 Vállalkozási ügyviteli ügyintézõ 5 év 17 fõ
Széchenyi 0505 Szoftverfejlesztõ és -tesztelõ 5 év 51 fõ
Teleki 0301 Közszolgálati technikus 5 év 17 fõ
Teleki 0302 Logisztikai technikus 5 év 17 fõ
Teleki 0311 Hegesztõ 3 év 24 fõ
Teleki 0312 Épület- és szerkezetlakatos 3 év 12 fõ
Teleki 0313 Burkoló 3 év 16 fõ
Teleki 0314 Kereskedelmi értékesítõ 3 év 24 fõ
Tiszavasvári 0031 Gépgyártás-technológiai technikus 5 év 17 fõ
Tiszavasvári 0032 Fodrász 5 év 17 fõ
Tiszavasvári 0030 Vegyész technikus 5 év 17 fõ
Tiszavasvári 0033 Közszolgálati technikus 5 év 17 fõ
Tiszavasvári 0011 Asztalos 3 év 16 fõ
Tiszavasvári 0013 Gépi és CNC forgácsoló 3 év 16 fõ
Tiszavasvári 0015 Központifûtés- és gázhálózatrendszer-szerelõ 3 év 12 fõ
Tiszavasvári 0014 Hegesztõ 3 év 28 fõ
Tiszavasvári 0012 Divatszabó 3 év 28 fõ
Tiszavasvári 0016 Szociális ápoló és gondozó 3 év 28 fõ
ÉVISZ 0701 Magasépítõ technikus 5 év 34 fõ
ÉVISZ 0702 Mélyépítõ technikus 5 év 17 fõ
ÉVISZ 0703 Útépítõ, vasútépítõ, és fenntartó technikus 5 év 17 fõ
ÉVISZ 0704 Környezetvédelmi technikus 5 év 34 fõ
ÉVISZ 0705 Vízügyi technikus 5 év 34 fõ
ÉVISZ 0706 Nyelvi elõkészítõ (Magasépítõ technikus) 1+5 év 17 fõ
ÉVISZ 0707 Nyelvi elõkészítõ (Vízügyi technikus) 1+5 év 17 fõ
Wesselényi 0801 Divat-, jelmez- és díszlettervezõ 5 év 17 fõ
Wesselényi 0802 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetõ 5 év 34 fõ

technikus
Wesselényi 0803 Gumiipari technikus 5 év 17 fõ
Wesselényi 0804 Mûanyagfeldolgozó technikus 5 év 17 fõ
Wesselényi 0805 Faipari technikus 5 év 17 fõ
Wesselényi 0806 Fodrász 5 év 34 fõ
Wesselényi 0807 Kozmetikus technikus 5 év 34 fõ
Wesselényi 0855 Asztalos 3 év 28 fõ
Wesselényi 0852 Villanyszerelõ 3 év 28 fõ
Wesselényi 0851 Elektronikai mûszerész 3 év 12 fõ
Wesselényi 0853 Abroncsgyártó 3 év 28 fõ
Wesselényi 0854 Divatszabó 3 év 12 fõ
Zay 0901 Gyakorló ápoló 5 év 68 fõ
Zay 0902 Kisgyermekgondozó, -nevelõ 5 év 34 fõ
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A KORASZÜLÖTT KISBABÁKRA IRÁNYULT A FIGYELEM
A Koraszülöttek Világnapja alkalmából megnyitotta

kapuit hétfõn a Jósa András Oktatókórház és betekintést
engedtek a koraszülött osztály munkájába a nyilvános-
ságnak.

– A koraszülés egy nagyon komoly társadalmi és egész-
ségügyi probléma. Sajnos a koraszülés számát az utóbbi
években sem tudtuk lényegesen javítani. Más egyéb mu-
tatóink, például a szülés körüli csecsemõhalál számai
kedvezõen alakultak, azonban a koraszülési frekvencia
8–10 százalék között mozog már évtizedek óta – ma-
gyarázta dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgató-
ja.

A koraszülött intenzív ellátás Nyíregyházán az egyik
legmodernebb az országban. A klinikai informatikai rend-
szer kivételével minden eszköz és gyógyszer megtalálha-
tó az intézményben, ami a legkorszerûbb ellátáshoz szük-
séges, ideértve az inkubátorokat, lélegeztetõgépeket, mo-
nitorokat, illetve a koraszülöttmentõt is. A kórház léle-
geztetõparkja 2015-ben teljesen megújult.

1500 GRAMMNÁL IS KISEBBEK

– Egy év alatt 400–500 közötti azon újszülöttek száma
– beleértve a koraszülötteket is –, akik itt kezelésre szo-
rulnak. Ha külön kiemelném az 1500 grammnál kisebb
testtömegû babákat, akkor az õ számuk 100–110-re rúg-

na. Közülük 20–30-nak pedig egészen extrém születési
súlya van (750 gramm vagy az alatt) – emelte ki dr. Marián
Erzsébet, a Neonatális Intenzív Centrum részlegvezetõje.

Bartha Borka a terhesség 28. hetén született 640 gram-
mal és 35 centivel, kilenc hetet töltött a koraszülött osztá-

lyon. Azóta két és fél éves és már csak emlék a család
életében a kezdeti nehézség. Pós Anita, Borka édesanyja
nehezen beszél még mindig a történtekrõl.

– Mindenki arra számít, hogy mikor megszületik egy
gyerek, az csodálatos dolog, csak senki nem számol az-
zal, hogy egy kis bökkenõvel indulhat. A 28. héten meg
kellett mûteni engem, sürgõsségi császármetszéssel meg-
született Borka és kilenc hetet töltöttünk bent a kórház-
ban. Ez nagyon kevés idõnek számít, ahhoz képest, hogy
õ ilyen pici súllyal született. Nehéz idõszak volt, tele hul-
lámvölgyekkel – mondta el Pós Anita.

Az osztály családbarát minden tekintetben. Az édes-
anyák és édesapák a nap 24 órájában babájuk mellett le-
hetnek, emellett minden szükséges információval ellátják
õket.

ÚJABB NAGY LÉPÉS A KÓRHÁZ ÉLETÉBEN

Elvégezték a Jósa András Oktatókórházban a megye
elsõ vállízületi protézis beültetését. A mûtétet egy 70 év
körüli hölgy betegen hajtották végre. A beavatkozást dr.
Sztányi István, a Jósa András Oktatókórház Traumatoló-
giai és Kézsebészeti Osztályának osztályvezetõ fõorvo-
sa, dr. File György, az osztály fõorvosa és dr. Urbán Fe-
renc, a debreceni Kenézy Gyula Kórházzal és a Trauma-
tológiai és Kézsebészeti Osztályának osztályvezetõ fõ-
orvosa végezte. Ezzel az új beavatkozási formával nagy-
ban lehet növelni a betegellátás színvonalát.
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ÁLLATPARK ÁLLATPARK

100 FT-OS NAP AZ ÁLLATPARKBAN

A hagyományokhoz híven, a Nyíregyházi Állatpark
idén is megrendezi a 100 Ft-os napot, ezúttal novem-
ber 30-án, szombaton.

A kedvezményért cserébe a szervezõk csupán annyit
kérnek, hogy aki teheti, hozzon magával egy ajándé-
kot, ez lehet tartós könyv, játék, élelmiszer, tisztítószer
és higiéniás termék is. A kapott adományokat még aznap
továbbadják, rászorulók fogják megkapni a városi és
megyei szervezetek, alapítványok közremûködésével.

Az adományt az állatpark elõtti parkolóban lehet le-
adni, egy hatalmas tábla jelzi majd az elfogadóhelyet.
Nyitvatartás: 9.00–16.00, pénztárzárás: 15.00 (tehát
15.00-ig lehet jegyet venni), állatházak (Zöld Piramis,
Hüllõovi, Viktória ház stb.) zárása 15.30.

Ezen a napon kérnek mindenkit, hogy ne SZÉP kár-
tyával és bankkártyával fizessenek, a bankjegy címlete
se legyen hatalmas (ez megkönnyíti mindenki számára
a gördülékeny bejutást). A legegyszerûbb az lenne, ha
100 Ft-os érmével érkeznének.

ÖVÉK AZ ORSZÁG LEGMENÕBB MUNKÁI: CÁPÁK, FÓKÁK, PAPAGÁJOK ÉS PINGVINEK KÖZÖTT TÖLTIK MINDENNAPJAIKAT
Ki ne vágyott volna már arra, hogy valami igazán menõ

állása legyen?! Bizony van, akinek mindez megadatik: lé-
tezik csúszda-, luxuságy-, luxusutazás- vagy éppen
csokitesztelõ, de fizetnek azért is, hogy az alkalmazott
fél éven át csak „vásároljon”, netán egy privát sziget gond-
noka legyen. Az állunk azonban igazán attól esik le, hogy
egyes hivatást ûzõknek még az is megadatik, hogy ott le-
hessenek egy hároméves afrikai elefántbika agyarmûté-
ténél, egy indiai orrszarvú születésénél, részt vehetnek
Humboldt-pingvinek gondozásában és tréningezhetik a
kaliforniai oroszlánfókákat. Négy gondozó, négy törté-
net, hivatásról, hobbiról, szerelemrõl, egyenesen a Nyír-
egyházi Állatparkból.

„Zoológiai szenzáció! Vörös macskamedveikrek szület-
tek Magyarországon! Ritka papagájfaj egyedei keltek ki
Nyíregyházán! Három fiókával gyarapodott a Humboldt-
pingvinek csapata! 8 éves arapapagáj jósolta meg a vb elõ-
döntõk gyõzteseit! Folyamatos telt ház a Fókashow-n”.
Szalagcímek az elmúlt évek híradásaiból, Magyarország
leglátogatottabb vidéki turisztikai látványosságáról. Onnan,
ahová évente 500 ezer vendég érkezik, és ahol 140-en
dolgoznak azon, hogy az 500 faj 5000 egyede egészsé-
ges, illetve életerõs legyen, és megkapja a napi vitamin-,
valamint élelemadagját, mindezt egy tiszta kifutóban, úgy,
hogy esetenként a napi játék se maradjon el. A Nyíregyhá-
zi Állatpark kulisszái mögött jártunk, azonban az állatok
helyett most a gondozóikra irányult a figyelem, akik vall-
ják: munkájuk már nemcsak hivatás, hanem hobbi és sze-
relem is...

ÁLLATORVOSI ASSZISZTENS:
„MI IGAZI TEREPEN DOLGOZUNK”

A Nyíregyházi Állatparkban egy
komplett állatorvosi és asszisztensi
csapat dolgozik nap mint nap a mint-
egy 5000 lakóért. Ha kell, ultrahan-
goznak, vakcináznak, mûtenek, rönt-
geneznek, olykor extrém körülmé-
nyek között. Kiss Renáta állatkerti
kalandja két évvel ezelõtt kezdõdött.
Akkor került a Nyíregyházi Állatpark-
ba, mint állatorvosi asszisztens. Egy
pelikán gyógyszerezésével kezdte, de
azóta látott már testközelbõl elefánt-
agyar-mûtétet, és ott volt a vörös macskamedveikrek szü-
letést követõ elsõ vizsgálatánál is. Renáta igazi terepen dol-
gozik, kis rendelõ helyett egy 35 hektáros területen, zsirá-
fok, elefántok és cápák között.

– Mivel ez egy állatpark és nem kisállatrendelõ, ezért
sokkal precízebben oda kell figyelnünk az egzotikus álla-

tok állategészségügyi igényeire. Foglalkozunk folyamat-
ban lévõ kezelésekkel, amik jelenthetnek egy preventív
megoldást, például cápák, fókák, elefántok, zsiráfok vita-
minozását, vagy éppen eseti és tervezett kezelésekkel. A
tervezett kezeléseket az állatorvos határozza meg, az õ
felügyelete mellett hajtjuk végre, az eseti kezeléseket vi-
szont az állatorvos irányításával az asszisztensek felügye-
lik. A gondozó az, aki foglalkozik az állattal, minden egyes
nap figyeli az egészségügyi állapotát, és ha lát bármilyen
elváltozást, vagy viselkedésbeli problémát, akkor szól az

állatorvosnak vagy az asszisztenseknek. Emlékszem, hogy
amikor 2017-ben a Nyíregyházi Állatparkba kerültem, az
elsõ kezelésem egy pelikánnak az általános vizsgálata volt.
Az elõzményhez hozzátartozik, hogy a gondozó jelezte,
viselkedésbeli elváltozást vett észre az állaton. Kimentünk,
meghallgattuk a légzését és végül gyógyszereket kapott a
problémájára, de a legemlékezetesebb természetesen az
elefántagyar-mûtét volt. Az ilyen kivételes pillanatok meg-
és átélésén túl azért nehézségekkel is kell számolnunk,

ezek fõként fizikai jellegûek. A mi feladatunk ugyanis nem-
csak annyiból áll, hogy a fecskendõbe felszívjuk a gyógy-
szert, hanem olykor fel kell emelni például egy-egy teste-
sebb altatott állatot és elvinni A-ból B pontba. Persze, eh-
hez van eszközünk, de az ilyen nagytestû állatok mozga-
tása így sem egyszerû. Ráadásul mivel nagyrészt terepen
mozgunk, minden felszerelés és eszköz állatorvosi ládá-
ban van, azokat pedig cipelni kell.

Az indiai orrszarvú és a nagymacskák már nagyon kö-
zel kerültek a szívemhez, bízom benne, hogy a jövõben
sok születésnél jelen leszek, hiszen az ilyen pillanatoktól
szép a mi hivatásunk.

MADÁRGONDOZÓ:
„ENGEM A HOBBIMÉRT FIZETNEK”

Lukács Gábor 27 évvel ezelõtt került a Nyíregyházi Ál-
latparkba, mint madárgondozó. Azt mondja, õ azóta is iga-
zán szerencsés helyzetben van, hiszen a hobbijáért fize-
tik. Otthonában közel hetven madárral foglalkozik, itt pe-
dig ezerkétszázzal. A keák röpdéjénél találkozom vele,
miközben különleges mûanyag labdákba elhelyezett táp-
lálékot nyújt nekik. A keák ugyanis a legintelligensebb

papagájfajok közé tartoznak, akik
szeretik mozgatni az agytekervénye-
iket, nem elég egyszerûen egy tálcán
odaadni nekik a napi takarmányada-
got, meg kell, hogy dolgozzanak érte.

– Mindig is szerettem a madara-
kat, igazából nekem mindegy, hogy
milyen, csak tollas legyen. Az itt élõ
145 madárfaj közül a kea az egyik
kedvencem, de a többi is különle-
ges számomra, hiszen az évek fo-
lyamán hozzánk nõnek a páratlan
intelligenciával rendelkezõ állatok. Mindig az adja a leg-
nagyobb örömet, ha benézek az odúba, és fiókát pillan-
tok meg. Az, hogy ezek a madarak jól érzik magukat,

szaporodnak, nekem sokkal nagyobb öröm, mintha a
vállamra szállnának és simogathatnám õket. Ha már fi-
ókák: az én gondozásom alatt sikerült az állatparkban
az elsõ katonaara fiókákat tenyészteni, illetve több ka-
kadufajt is. Bízom benne, hogy a keákat is sikerül majd.
Itt egyébként sosincs két egyforma nap. Ilyenkor, õsszel

ráadásul kicsit húzósabbak
a mindennapok, hiszen
kezdõdik a teleltetés: elké-
szítjük azoknak a madarak-
nak a helyét, akik nem bír-
ják a hideget. De ilyenkor,
csakúgy, mint tavasszal,
konzultálunk még az állat-
orvosokkal, ellenõrizzük
az állatok súlyát, mikro-
chipjét, és kezeljük õket külsõ-belsõ élõsködõk ellen.
Mindegyik madár összetett figyelmet igényel. Van, ame-
lyiknek az élelme különleges, míg másnál a bánásmód-
ban érhetõ ez nyomon. Ha lehetne egy kívánságom,
akkor az lenne, hogy jácintara fiókák is legyenek az ál-
lományunkban, illetve keák. Az Európában is nagy szám
lenne.

FÓKATRÉNEREK: A „SZTÁROKKAL”
FOGLALKOZNAK A „SULIBAN”

Hering, makréla, kapelin, eperlánlazac, valamint tinta-
hal. Naponta pedig olykor 16 kilogrammnyi mennyiség-
ben. Ez szerepel Frans, Barni, Gino és Leon, a Nyíregyhá-
zi Állatpark fókabemutatójának sztárjai étlapján. Õk azok,
akik a szezonban látványos mûsorral szórakoztatják a kö-
zönséget, ilyenkor pedig naponta tréningeznek a „suliban”,
amit trénereik haldarabokkal jutalmaznak.

Lukács Gábor

„MINDEN EGY PUSZIVAL
KEZDÕDÖTT”

Strausz Fruzsina fókákkal való sze-
relme egy fókapuszival kezdõdött.
Dolgozott a fõvárosi állatkertben, fog-
lalkozott az Emirátusokban delfinek-
kel, majd hazatért, és a Nyíregyházi
Állatpark trénere lett. Frans, Barni,
Gino és Leon – a kaliforniai oroszlán-
fókák – mellett azonban gondoz még
10 papagájt (melyek a madárbemuta-
tó sztárjai), 2 ázsiai vidrát, 6 Humboldt-pingvint, 16 ezüstsi-
rályt és 2 borjúfókát is.

– Én még frissen tanultam itt be, mint tréner. Hogy ho-
gyan tudom elfogadtatni magam egy fókával? Elõször az
úszólábúak etetésébe csatlakozom be, hogy pozitív él-
ménnyé váljon számukra a jelenlétem, majd a tapasztalt
trénerek segítségével csatlakozom az állattréningekhez is.

Elõször egyszerû, 1-2 lépéses feladatokat tanítunk, majd
ezeket egymásra fûzve, a végén már fókabemutatót is tu-
dunk tartani, ez persze hónapokba is beletelhet. Ez a szak-
ma egy életstílus, egy hobbi, nem lehet csak hazamenni és
elengedni mindent. Ha megbetegszik egy fóka, bejövünk
és ránézünk, szívünket, lelkünket beletesszük. Jelenleg téli
fókasuli van, ilyenkor rengeteg új feladatot tanítunk az ál-
latoknak, ezzel is érdekessé téve számukra a napi rutint.
Persze, az állatorvosi tréningeket mindig elõtérbe helyez-
zük, csak ezt követik a játékos feladatok.

Kiss Renáta

Strausz Fruzsina

Németh Gabriella

„A FÉL SZEMEM MINDIG
RAJTUK VAN”

Németh Gabriella pályafutása
hatéves korában kezdõdött a Nyír-
egyházi Állatparkban, mint zoo-
sulis diák. Egyetemi tanulmányai
alatt, a nyári idõszakban zoosulis
nevelõ volt, majd miután diplomát
szerzett, a legnagyobb álma telje-
sült, gondozó lett. Elõször fõem-
lõs-, majd akváriumgondozó volt,
végül trénerré vált. Ez pedig, mint mondja, azóta is sze-
relem.

– Az állatok nagyon érzékeny „mûszerek”. Egybõl átra-
gad rájuk, ha én nyugtalan vagyok, de valamiért, ha be-
megyek hozzájuk, az összes problémám elszáll. Ha fáj a
fejem vagy a hasam, egyszerûen elmúlik minden, csak
velük foglalkozom. Hozzám nõttek, nem is tudnék más
munkakört elképzelni magamnak. Annak ellenére sem,
hogy bizony mindig vannak nehéz idõszakok. Nyáron, 38–
40 fokban is kint kell állnunk és tréningezni a fókákat, de
nincs ez másként télen, a mínusz húsz fokban sem. Vagy
ha lebetegednek: váltásban járunk vissza hozzájuk, hogy
akkor is mellettük legyünk.

Minden reggelünk azzal kezdõdik, hogy az elõzõ nap
elõkészített tengerihal-takarmányt kiadagoljuk – nyáron a
két felnõtt fóka 8-9 kg tengeri halat eszik meg fejenként,
télen pedig 16 kg-ot. A két fiatalabb, kisebb egyed pedig
4-5 kg-ot. Bevitaminozzuk, esetleg felszeleteljük, majd ezt
követõen kezdõdhet a tréning. Persze, közben elmosoga-
tunk, elfertõtlenítünk, de van, hogy a medence jegét is fel
kell törnünk. Nekünk azonban ez szerelem, Fransszal,
Barnival, Ginóval és Leonnal teljes az életünk.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
Fotók: Trifonov Éva

ÁLLATI ZOONA – HELMECZY ÉVA ÁLLATBARÁT MAGAZINJA AZ NYTV MÛSORÁN

A Nyíregyházi Televízió állatbarát mûsorának követ-
kezõ adásában olyan állatfajokat mutatunk be, amelyek
már nem léteznének bolygónkon, ha nem lennének ál-
latkertek. A Nyíregyházi
Állatparkban a természet-
ben végveszélyben lévõ
állatok kifutójához kalau-
zoljuk el Önöket. A bo-
hóchal az anemonák csa-
lánsejtjei közé bújik, a tûz-
hal bizarr külsejével, a
doktorhal pedig szikéjével
tartja távol ellenségeit a tenger mélyén. Ezek a védeke-
zési formák számukra a túlélést jelenthetik. A Sóstó Zoo
Ócenáriumában a tenger élõlényeinek túlélési praktiká-
it tárjuk fel.

A kutya-macska barátság általában nem éppen a meg-
hittségérõl híres, de õk ketten jó barátok is lehetnek.
Magazinunkból megtudhatják, milyen módszerrel ala-

kítható ki jó kapcsolat az
ember hû társa és a szo-
batigris között. És, mûso-
runkban megismerhetik
még Izzit, a csodakutyát.
Izzi különös érzékeny-
séggel viselkedik beteg
gyerekekkel, elõre jelez
különbözõ rohamokat,

vakvezetõ és segítõ kutya.

Vetítés: november 27. 18:30. Ismétlés: november 28.
19:30, november 29. 21:30, november 30. 22.00.
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SZÉP CSENDBEN – NYÍREGYHÁZI RENDEZÕ FILMJE A MOZIKBAN
November 14-én került a hazai mozikba a nyíregyházi

születésû rendezõ, Nagy Zoltán filmje, a Szép csendben.
A színes magyar drámát a Filmalap Inkubátor programja
támogatta, fõszereplõje a Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színész, Máté Gábor.

A Szép csendben témája a zaklatás, a molesztálás.
Amikor a rendezõ 2-3 éve elkezdte írni a film forgató-

könyvét Horváth János Antallal,
szinte villámként csapott be az
alkotófolyamatba a botrányára-
dat. Bár eltelt pár év, lényeges
változás nem történt. Ma is meg-
esnek ugyanezek a vétkek, és
ma is kérdéses az áldozat fele-
lõssége. Egy szépen fényképe-
zett, finoman hangolt, morális
kérdéseket feszegetõ filmet for-
gatott Nagy Zoltán és operatõ-
re, Gulyás Nándor.

FELELÕSSÉGGEL TARTOZUNK

– Mindenhonnan csak az ömlött ránk, hogy ki, hogyan,
hányszor, mit és milyen módon, és igazából a  durva rész-
leteken csámcsogott mindenki. Azzal azonban nem fog-
lalkoztak, amivel kellett volna. Például, hogy egy ilyen
helyzetben kinek hol van a saját felelõssége, vagy a sze-
repe! A közösségben történnek ugyanis meg ezek az ügyek,
és egy közösségben történik meg az is, hogy errõl nem

beszélünk. A szõnyeg alá söpörjük a problémát – emelte
ki Nagy Zoltán rendezõ.

IFJÚKORI TRAUMA INDÍTOTTA AZ ÍRÁST

Ezért lett Szép csendben a film címe. A történet egy
ifjúsági zenekar életébe vezeti be a nézõt, ahol a 18 éves
Dávid, a tehetséges szólista szembesül a gyanúval, hogy
az elsõéves csellista Nórival bizalmas viszonyba próbál
kerülni korosodó karmesterük. Összeomlik a fiú, össze-
omlik a lány, a környezetükben élõ felnõttek persze saját
vérmérsékletük szerint – általában tagadó magatartással –
viszonyulnak a helyzethez. A rendezõ egy ifjúkori trau-
mája indította az írást. Városunkban kínos kérdés lehet az

eset háttere, de mindenkinek tudomásul kell venni, hogy
fikciós filmrõl van szó, mely nemigen állíthat meg bûnö-
söket, csupán reagálhat tényekre.

– Szemtanúja voltam egy ilyen esetnek, a trauma tehát
nem feltétlenül csak az enyém. Mint a közösség tagjában,
bennem is sérülést okozott, amelyrõl ma is sokszor gon-
dolkodom.  Megválaszolatlan kérdések maradtak bennem,
melyekkel a filmben is foglalkozni szeretnék. Ez egy
hosszabb folyamat. Azt remélem, hogy a film kapcsán el-
indul egy vita, vagy egy beszélgetés arról, hogy egyálta-
lán hol vannak ezek a határok, honnantól számít bármi
érzelmi határátlépésnek, vagy elengedhetetlenül arról van-
e szó, hogy jó és rossz emberek kerülnek párharcba – tet-
te hozzá a rendezõ.

VÁROSUNKBAN IS JÁTSZÓDIK

Kérdés tehát, hogy meddig tart a barátság, a bátorítás, a
szeretet, és mikor kezdõdik a hatalmi visszaélés. Tulaj-
donképpen Nagy Zoltán szerepét alakítja Major Erik, a
Színház-  és Filmmûvészeti Egyetem hallgatója. A zené-
ket a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar elõadásában hall-
ják, fõ motívuma Sibelius Impromtu-je, mely a munkací-
mét is adta a forgatás idején a filmnek. A pesti helyszínek
mellett Nyíregyháza belvárosában, a Tisza-parton, Son-
kádon és Szatmárcsekén is forgott a mozi. A szakma sze-
rint a Szép csendben a magyar Me Too film. Azt a moz-
galmat jelenti, melyet az amerikai filmproducer szexuális
zaklatási ügye indított 2017 õszén.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Jelenet a Szép csendben címû filmbõl

Nagy Zoltán
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
November 23., szombat 19.00 Mesél a bécsi erdõ, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad

19.30 Tanár úr kérem!, Bérletszünet, Krúdy Kamara

November 26., kedd 17.30 Nyári Krisztián – író-olvasó találkozó, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Oscar, Zrínyi kombinált bérlet, Nagyszínpad

November 27., szerda 19.00 Oscar, Kossuth kombinált bérlet, Nagyszínpad

November 29., péntek 17.00 Állati színjáték, Bemutató elõadás, MÛvész Stúdió

PUSI, A TANÁR, ÉS AZ ÖNTELT HART
A Tanár szerepét alakítja Puskás Tivadar (képünkön

balról) a Tanár úr kérem! címû, nagy sikerrel játszott szín-
darabban; a 9-tõl 5-ig férfi fõszereplõjeként pedig egy
ellenszenves alakot, aki visszaél pozíciójával.

Népszerû színmûvészünk több érvet is felsorol, hogy
miért érdemes megtekinteni a Karinthyra alapozott zenés
nyíregyházi elõadást.

– Aki nem ismeri Karinthyt, ízelítõt kap a nagyszerû író
humorából. A Tanár úr kérem! korrajz is az akkori iskolá-
ról, neveltetésrõl, világnézetrõl, hiszen egy olyan iskolát
láthatnak a nézõk, amely nem volt ennyire szabad, mint a
mostani. A mai ifjúság megtudhatja, mennyire más volt
akkoriban a fegyelmezés, az oktatás. A fiatal színészek
bravúros alakítása is jelentõs érv, amiért megtekintésre
ajánlom. Az pedig egyszerûen lenyûgözõ, ahogy Karin-
thy mûvét musicallé lehetett tenni!

– Te milyen tanár vagy?
– Szigorú. Én még abban a korban nõttem fel, amikor a

tanárok a fegyelmezést különbözõ módon használták, tel-
jes joggal. Én a fegyelmezett iskolát és a fegyelmezett ta-
nulást szeretem. Nem hiszek a szabad iskolában, mert
abban nem ritka, hogy valaki nem tanul, mégis számon
kéri, hogy miért nem tud semmit. Nyilvánvalóan azért,
mert nem tanult...

– A színházat illetõen is a fegyelmezett munkát szere-
ted...

– Igen. Annak ellenére, hogy többnyire vígjátéki szí-
nész vagyok. De ott is van egy határ. Fontos, hogy a jó
ízlés és az elfogadhatóság irányába menjen egy elõadás,
ahol az ember a szituációkon, az élet produkálta helyze-
teken nevet. Nem szeretem egymás kigúnyolását, kibe-
szélését, az a fajta humor nem az én világom. Ezért nem
kedvelem a politikai humorizálást sem. Karinthy humora,
és az utóbb hozzá írt poénok viszont nagyon jók, tetszeni
fog a nézõknek.

– Beszéljünk egy másik alakításodról, melyben decem-
bertõl láthat majd a közönség. Megszoktuk, hogy vígjá-
tékok népszerû (fõ)szereplõje vagy mostanában. A 9-tõl
5-ig Franklin Hartja is ilyen?

– Nem. Franklin Hart egy utálatos, öntelt, egoista,
hímsoviniszta figura, aki visszaél a pozíciójával és a hely-

zetével. Róla minden olyan tulajdonságot el lehet mon-
dani, amit a nõk nem szeretnek. Azt a problémát kerülgeti
az elõadás, ami egy-két éve erõteljesebben szólal meg
világszerte a sajtóban és a színpadokon is: a nõk megalá-
zását, zaklatását. Sajnos vannak hatalommal visszaélõ
emberek és helyzetek, bár nemcsak a nõkkel, de olykor a
férfiakkal is el szoktak bánni. Ebben a darabban én va-
gyok a rossz ember. Remek dalok vannak benne, amelye-
ket nehézségük, hangszerelésük és hangzásviláguk miatt

élvezni fognak a nézõk. Miként a történetet is, mert meg-
találják benne az abszurditást és humort. Szente Vajk, a
rendezõ és Turi Lajos, a koreográfus nagyszerûen kitalálta
az egészet. Olyan produkció ez, ami nagy szakértelmet,
fegyelmet és pontosságot kíván.

– A próbák alapján úgy látod, sikerdarab lesz?
– Egészen biztos, mert a jó gyõz, a rossz elnyeri méltó

büntetését. Persze közben mindenki magába is nézhet.
(Szerzõ: Kováts Dénes)

Fotó: Juhász Éva
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

November 24., vasárnap 18.00 Nyír-
egyházi SN–Hatvan férfi kézilabda-
mérkõzés közvetítése

November 22., péntek 19.00 Bánki tor-
naterem, NYÍKSE–DEAC kosárlabda-
mérkõzés

November 23., szombat 18.00 Con-
tinental Aréna, Nyíregyházi SN–Hat-
van férfi kézilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

TÖBB NYÍREGYHÁZI EGYSÉG A DOBOGÓN
November 9-én rendezte az MATSZ Aerobik szakága

a Magyar Kupa döntõt Budapesten, a Vasas Csarnokban.
A fináléba az elsõ három forduló eredményei alapján min-
den kategóriában és korosztályban a legjobb 6 jutott.

A Spartacus Torna Club 64 versenyzõje, összesen 18
egysége vett részt a megmérettetésen. A nagyon erõs me-
zõnyben remekül helyt álltak és szépen teljesítettek a
szparis lányok. Egy arany-, három ezüst- és három bronz-
érem mellett további értékes helyezéseket értek el.

Érmes helyezések:
CH UP1 GR: 1. hely (aranyérem): Bretka Dorina,

Marosvölgyi Virág, Mitercsák Enikõ, Mitercsák Eszter, Pi-
ros Vivien, Révész Regina, Rudi Zsófia.

CH UP3 GR: 2. hely (ezüstérem): Juhász Nóra, Kovács
Lili, Lengyel Luca, Mester Nelli, Párniczky Lili, Radványi
Flóra, Tamás Réka.

CH UP4 GR: 2. hely (ezüstérem): Kaibás Rebeka, Subert
Hanna, Szõllõsi Viktória, Takács Emma Róza, Tanyi Lara,
Vengrinyák Réka.

BA UP4 TR: 2. hely (ezüstérem): Czimre Jázmin, Juhász
Réka, Kondor Nóra.

CH UP2 GR: 3. hely (bronzérem): Asztalos Kitti, Kegye
Anna, Maczali Mercédesz, Marosvölgyi Jázmin, Németh-
Eke Csilla, Tóth Dorina.

SA UP1 GR: 3. hely (bronzérem): Gaál Petra, Nagy Nóra,
Pristyák Jázmin, Szabó Sára, Szepesi Dorina.

SA UP3 TR: 3. hely (bronzérem): Kovács Eszter, Révész
Valentina, Vámosi Kiara.

A 2018-19-es versenyévad ugyan lezárult, de a munka

A Spartacus Torna Club hét érmet szerzett a Magyar Kupa döntõjében, köztük egy aranyat

A Flexi-Team is eredményesen szerepelt a budapesti
versenyen

folyik tovább. Gõzerõvel készül az STC a jövõ évre. Az év
végén egy nagyszabású rendezvényen fogják díjazni a
versenyzõket az éves kemény munkájukért és az elért szép
eredményeikért.

A Magyar Kupa döntõben a szintén nyíregyházi Flexi-
Team Aerobik Klub versenyzõi 2 ezüstéremmel zárták az
év legfontosabb hazai versenyét.

– Gratulálok minden versenyzõnek, az esemény cso-
dás zárása volt az évnek. Büszke vagyok a csapatomra,
köszönet edzõkollégámnak, Magyar D. Annának és a szü-
lõk aktív áldozatvállalásának – mondta Magyar D. Judit,
az egyesület elnöke.

Eredmények:
Challenge UP3 csapat – ezüstérem: Gadányi Emma,

Dankó Eszter, Farkas Kitti, Arany Viktória Zselyke, Nagy Réka.
Basic UP2 egyéni – ezüstérem: Kõnig Antónia.

VILÁGKUPA EZÜST!
Tarjányi István ezüstérmes lett Amszter-

damban! Az év utolsó kvalifikációs világ-
kupa versenyének kard versenyszámában
az NYVSC sportolója 4 gyõzelemmel és
1 vereséggel zárta a csoportmérkõzéseket.
A direktkieséses táblán komoly ellenfelek
legyõzésével menetelt a döntõbe: Tarjá-
nyi–Rashid (GBR) 15:3, Tarjányi–Feng
(CHN) 15:10, Tarjányi–Paolucci (ITA)
15:14. Tarjányi István a döntõbe jutásért

vívott asszóban az olasz Paolucci ellen
10:14-rõl fordított 15:14-re, hatalmas bra-
vúrral. Az aranyéremért folytatott csatában
aztán a görög Triantafyllou-tól 15:9-re
maradt alul. Mivel a tokiói paralimpiára
jutásnál a világranglista eredmény számít,
ezért a nyíregyházi sportoló számára az
ezüst mellett fontos volt, hogy ranglista-
pontokat is szerezzen, ami sikerült. Edzõ-
je Pákey Béla.

Tarjányi István (balra) a második helyen végzett Amszterdamban
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TEXTILMÛVÉSZETI SZAKMAI
TOVÁBBKÉPZÉS

XIV. Megyei Textilmûvészeti szakmai továbbképzés
hímzés szakágban november 23-án 10–16 óráig, té-
mája: A keresztszemes hímzések alkalmazási terüle-
tei. A szakmai elõadást, bemutatót vezeti: dr. Puskásné
Oláh Júlia hímzõ népi iparmûvész, a népmûvészet
mestere. A gyakorlati oktatást Losonczi Ildikó hímzõ
vezeti. Helyszín: Népmûvészeti Egyesület Megyei
Szervezete alkotóháza, Nyíregyháza, Széchenyi u. 20.
Jelentkezés: 06-70/256-6988.

FELVÉTELI ÉLMÉNYNAP
A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN

 Felvételi élménynapot, egész napos eseményt  ren-
deznek november 27-én, szerdán a Nyíregyházi Egye-
temen. A tájékoztató és szórakoztató programokra sze-
retettel várják a középiskolásokat, iskolás csoporto-
kat, családokat, diákokat és szüleiket is. A Nyíregyhá-
zi Egyetem tavaly indult és sikeres kezdeményezésé-
nek célja – tájékoztatott dr. Minya Károly, az egye-
tem mb. oktatási rektorhelyettese –, hogy a felvételire
készülõ diákok és szüleik betekintést nyerhessenek az
egyetem hallgatói és tudományos életébe, így 8:00 és
17:00 óra között elõadásokat látogathatnak, laboro-
kat nézhetnek meg, a hallgatók által szervezett prog-
ramokon vehetnek részt a vendégek, napközben a
Hallgatói Szolgáltató Központ munkatársai segítenek
a felvételi jelentkezésben. A részletes program elér-
hetõ az egyetem honlapján.

JÓTÉKONYSÁGI TORNA – AZ ÁLLATOKÉRT
Az Egymásért-Családok Egyesület elsõ alkalommal

szervez jótékonysági tornát a hátrányos helyzetû álla-
tok megsegítésére. Helye: Jósavárosi Mûvelõdési Ház,
Ungvár sétány 33. Ideje: november 25. (hétfõ) 18.30.

SZALAGAVATÓ AZ                   MÛSORÁN

A Nyíregyházi Televízió szalagavatós sorozatában
november 23-án, szombaton a Kölcsey Ferenc Gimná-
zium mutatkozik be. Adásidõk: szombat 20:30, vasár-
nap 9:30, 20:00, következõ hét szerda 20:00, csütör-
tök 8:30.

NOVEMBER 24-IG MÉG LÁTOGAT-
HATÓ A SZINYEI-KIÁLLÍTÁS

Augusztus 23-án nyílt meg és még november 24-ig
fogadja a látogatókat a Szinyei-kiállítás Nyíregyházán,
a Jósa András Múzeumban. A festõóriás 80 alkotását
már eddig is szép számmal látogatták, hétfõig 23 200
vendéget fogadott.

ÉRTÉKES ESTÉK – A VILLAMOSRÓL
Értékes Esték programsorozat – a nyíregyházi villa-

mosközlekedésnek emléket állító Bvill 812-es számú
kocsit, mint nemzeti értékünket egy vetítéssel egybe-
kötött elõadás keretében Szemerey Ádám, a Nyíregy-
házi Vasúttörténeti Kör elnöke mutatja be november
25-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
A részvétel ingyenes.

I. TIRPÁK TÁNCVERSENY november 23-án 8.30-tól a
Mandabokori Mûvelõdési Házban.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – november 23-án 15.00–17.00: csendélet készítése
mécsestartóból. 26-án 9.30–12.30: téli ajtódísz készítése. 28-
án 15.00–17.00: hópehely girland készítése.

VITÉZ LÁSZLÓ KALANDJAI. A Burattinó Bábszínház elõ-
adásai – november 23-án 16.00: Vitéz László kalandjai, 24-
én 10.00: A madárijesztõ. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont,
B épület II. emelet.

„ARCUKAT HOMÁLY FEDI MÉG” – Roma nõk a nagy há-
borúban címû kiállítás megnyitójára várja az érdeklõdõket a
XXI. századi Roma Nõk Országos Egyesülete november 23-án
17.00 órától. Helye: Nyírség Könyvtár Alapítvány (Ungvár stny.
5.). A program ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Jelent-
kezés: 06-30/369-4406, 21szromanok@gmail.com.

A FUNTINELI BOSZORKÁNY – november 25-én a Krúdy
Gyula Art Moziban. 16.30: Poór István: A funtineli boszor-
kány címû film vetítése. 19.45: Közönségtalálkozó a film al-
kotójával.

KARÁCSONYI TEXTILSZOBOR-KÉSZÍTÉS Sz. Nagy Tíme-
ával november 26-án 10.00–14.00 óráig a Városmajori Mû-
velõdési Házban.

EGYÜTT DOBBANÓ SZÍVEK. A gyermekáldástól az ifjúvá
válásig – Kósáné Oláh Júlia új könyvének bemutatója novem-
ber 26-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. A szer-
zõ beszélgetõpartnere: Bihari Albertné, a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület alapító titkára. Közremûködõk: Lentvorszkiné
Noviczki Erzsébet vers, Dömötör Sándor szintetizátor.

A REFORMÁTUS ESTÉK SOROZAT keretében november
26-án 18.00 órától a református templomban a Cantemus
Vegyeskar koncertjén vehetnek részt az érdeklõdõk. Vezé-
nyel: Szabó Soma. Helyfoglaló kártyák a Lelkészi Hivatalban
igényelhetõk.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR legközelebbi találkozó-
ját november 27-én 10.00 órai kezdettel tartja a Nyírség Ala-
pítvány Könyvtárban (Ungvár stny. 5.). Hradeczky Tamásné
magyar irodalom szakos tanár mutatja be Herczeg Ferenc
életét, irodalmi munkásságát.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – „Nyíregyháza és Sóstó az 1960–
1990 közötti képeslapok tükrében” – november 27-én 16.30-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: Holmár Zoltán
történész, Jósa András Múzeum.

A VMH SZÍVKLUBJA – dr. Beleznay Gyöngyike elõadása
az idõskori bõrápolásról november 27-én 17.00 órától a Vá-
rosmajori Mûvelõdési Házban.

A BESSENYEI GYÖRGY IRODALMI ÉS MÛVELÕDÉSI TÁR-
SASÁG novemberi összejövetelén a társaság írói, költõi mu-
tatkoznak be. A november 28-án 16.30-kor a Móricz Zsig-
mond könyvtárban tartandó esten Czimbula Novák Ibolya és
Pagonyi Szabó János közelmúltban megjelent köteteit ismer-
heti meg az érdeklõdõ közönség.

A DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET 23. elõadásso-
rozata, témája: A világtörténelem legnagyobb hatású alakjai.
November 28-án 17.00: Montesquieu. Elõadó: Hahner Péter
történész, ny. tanszékvezetõ egyetemi docens. Helyszín: Mó-
ricz Zsigmond könyvtár.

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS november 29-én 13.00 órától az
Orosi Fiókkönyvtárban.

ÉLÕ NÉPMÛVÉSZET november 29-én 15.00–18.00 óráig
a Móricz Zsigmond könyvtárban.

DÍJÁTADÓ. A Hangsúly Mûvelõdési és Mûvészeti Alapít-
vány Ratkó József-díjának ünnepélyes átadása november 29-
én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

KIÁLLÍTÁS. A Benczúr Gyula Képzõmûvészeti Alkotókör
Ünnepnapok címû kiállítása látható a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Megtekinthetõ: december 4-éig.

KOLLÁR GYÛJTEMÉNY – válogatás a kortárs ukrán kép-
zõmûvészet remekeibõl a Nyíregyházi Városi Galériában.
Megtekinthetõ: december 14-éig.

KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ november 28-án 18.00 órától a
Butykai Mûvelõdési Házban.

A TRIANON TÁRSASÁG NYÍREGYHÁZI SZERVEZETE no-
vember 29-én 13.00 órától emlékezik meg a Székely Hadosz-
tályról és vitéz Vén Zoltánról, a hadosztály fõhadnagyáról, m.
kir. ezredesrõl, aranysarkantyús vitézrõl a megyeháza falán
felavatott két emléktáblánál, katonai tiszteletadás mellett. A
koszorúzás után a megyeháza Alpár Ignác termében Komiszár
Dénes tart elõadást az aranysarkantyús vitézekrõl.
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„NYÍREGYHÁZA VÁROS NEM CSEKÉLY JELENTÕSÉGÛ
KULTÚRINTÉZMÉNNYEL LETT GAZDAGABB”

A nyíregyházi zeneiskola alapításának gondolata ak-
kor szökkent igazán szárba, amikor a helyi Rotary Club
egyik ülésén Szohor Pál polgármester összegezte azo-
kat a véleményeket, hogy a város zenei életének mennyi-
re szüksége van egy ilyen típusú iskolára. Az 1938.
március 2-án tartott összejövetelen a fenntartási költsé-
geket is számba vették. A város vezetõje szerint már 120
növendék esetén is gazdaságosan vezethetõ az iskola,
hiszen a csekély mértékû tandíjból lenne annyi bevétel,
hogy három rendes tanárt és néhány óraadót alkalmaz-
zanak. Szigeti Sándor szerint a meginduláshoz zongo-
ra, hegedû és gordonka szakot kellene létesíteni, ezek
megvethetnék a késõbbi fejlõdés alapjait.

A „zenede” ügyét ezt követõen a Bessenyei Kör ze-
neszakosztálya karolta fel. A kultuszminisztérium 1939.
szeptember 27-én kelt rendeletével engedélyezte, hogy
a Bessenyei Kör fenntartásában a zeneiskola megnyíl-
hasson. A szervezõi és igazgatói feladatok ellátásával a
kör zeneszakosztályának elnökét, Vikár Sándor zene-
mûvészeti fõiskolát végzett zeneszerzõt bízták meg, aki
ebben az idõben a Kálvineum Tanítóképzõ Intézetének
zenetanáraként tevékenykedett.

A zeneiskolában az oktatás 1939 októberében vette
kezdetét. A legkisebbek a zene-óvodások voltak, õket a
középfokú tanulók, majd az akadémiai fokozatúak kö-
vették. Az igazgató tanította a kötelezõ elméleti tárgya-

kat és vezette a zenei elõkészítõ tanfolyamot. Zongora-
tanításra Galánffy Lajos és Bessenyei Erzsébet zenemû-
vészeti fõiskolát végzett okleveles zongoratanárokat al-
kalmazták. A „múzsáknak új hajlékát” kezdetben a
Kálvineum épületében rendezték be, 1945-ben költöz-
hettek át a Széchenyi utca 13. szám alatti üres házba.
(Ezt a képünkön látható épületet 1994-ben emléktáblá-
val jelölték meg.) Az intézmény 1951. január 1-tõl Álla-
mi Zeneiskola lett. Vikár Sándor a kezdetektõl nyugdíj-
ba vonulásáig, 1975-ig látta el az igazgatói feladatokat.


