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SZERDÁN LESZ A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy a

kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc e napon fejezte be a Himnuszt, a mai Szatmárcsekén.
A szép hagyománynak minden esztendõben méltó az ünneplése Nyíregyházán. A városi
rendezvény szerdán 17 órakor kezdõdik a Váci Mihály Kulturális Központban, ahol ünnepi
beszédet mond dr. Kovács Ferenc polgármester, majd átadja a „Nyíregyháza Város Kultu-
rális Életéért Krúdy Gyula-díjat”. A mûsort ezúttal a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázi-
um diákjai adják, „Bízva bízzál” címmel. Kísérõrendezvényként a VMKK-ban 16 órától az
Alkotó idõsek pályázati anyagából nyílik kiállítás, elõtte, 14 órától a Pál Gyula Teremben
Németh Péterné Petrikán Valéria keramikusmûvész tárlata nyílik. A könyvtárban a „IV.
Károly aranysarkantyús vitézei, 1916” címû könyvet mutatják be (kezdés: 15.00), míg a
kulturális központban délelõtt (10 órától) dr. Drabancz M. Róbert fõiskolai docens tart
elõadást „Kölcsey és kora – A nemzeti kultúra sajátosságai a reformkorban” címmel.

INGYENESSÉ VÁLNAK A MEDDÕSÉGKEZELÉSBEN HASZNÁLT GYÓGYSZEREK
A hír röviden: július elsejétõl ingyenesek lesznek a

meddõségkezelésben használt gyógyszerek. A bejelentés
mögött – amit Novák Katalin, az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma család- és ifjúságügyért felelõs államtitkára 
tett meg tavaly év végén – százezernyi sors rejtõzik. Szer-
kesztõségünk nyíregyházi orvost kérdezett a döntés hát-
terérõl és lehetséges pozitív következményeirõl.

Nyíregyházán születik a legtöbb gyermek az ország-
ban – évente több mint 3500. De a Jósa András Oktató-
kórház Szülészet-Nõgyógyászati Osztályán is sokan je-
lentkeznek azért, mert nem fogan meg a vágyott gyermek.
A becslések szerint hazánkban mintegy 150 ezer pár küzd
meddõséggel, azaz minden ötödik-hatodik pár, sokan
közülük anyagilag nem engedhették meg maguknak a ki-
vizsgálásokat, a meddõségkezelést, akár a lombikprogra-
mot – rajtuk segíthet mindez. Dr. Pap Károly osztályveze-
tõ fõorvos kérdésünkre elmondta: 2017-tõl ugyan a gyógy-

szereknek a 90 százalékát már térítették, viszont egy-egy
ciklusnak a felépítése is több százezer forintba is kerülhe-
tett. Ha hozzávesszük azt, hogy a meddõségi központok
jelentõs részben magánkézben voltak eddig, akkor az
összegek az utazásokkal együtt tényleg több százezer fo-
rintra rúgtak.

300 EZER MAGYART ÉRINTHET
Múlt év végén gyarapodott az állami fenntartású meddõ-

ségkezelési intézetek száma, ma már 12, korszerû felszere-
léssel mûködõ meddõségi központ várja az érintetteket. Dr.
Pap Károly hozzátette: – Júliustól lesznek ingyenesek a gyógy-
szerek, tehát az, aki állami, Asszisztált Reprodukciós Köz-
pontokhoz fordul, mind a beavatkozás, mind a kivizsgálás,
mind pedig a gyógyszerezés ingyenes lesz nõk és férfiak ese-
tében is. Bõ egy évet érdemes várni, de ha nem jön össze a
baba, akkor lehet, hogy valamilyen probléma van vagy a
férfinél vagy a nõnél, vagy éppen mindkettejüknél. Jelenlegi

tudásunk és a szakmai elvek alapján is mondhatom: sok-
kal egyszerûbb és hatékonyabb az a megoldás, hogy nem
természetes utat választunk, hanem besegítünk mestersé-
gesen és így jön össze a terhesség. Ezzel a meddõ párok
jelentõs részénél sikert tudunk elérni.

NYÍREGYHÁZÁN IS SEGÍTENEK
Az osztályvezetõ fõorvos hangsúlyozta: – Nekünk is van

meddõségi központunk, együttmûködünk a Debreceni
Egyetem szülészeti klinikáján mûködõ Asszisztált Repro-
dukciós Központtal, az ottani programmal. Ez azt jelenti,
hogy inszeminációt és kivizsgálást itt is tudunk végezni, a
megfelelõ vizsgálatok után átküldjük az érintetteket a deb-
receni központba, ott megcsináltathatják a lombikprogra-
mot. Itt, a megyében több olyan párról tudunk, akik az
anyagi nehézség miatt letettek már a lombikról, de július-
tól szeretnének belevágni – fogalmazott.

(Szerzõ: Dér Vivien, Z. Pintye Zsolt)

ÚJÉVKÖSZÖNTÉS, SORVERSENNYEL

Mozgással indult az év a Bem József Általános Iskolában: remek hangulatú sorversenyt rendeztek kedden, még-
hozzá a tizennegyediket. Ez a hagyományos megmérettetés játékos, iskolára hangoló feladatokat kínált a több
száz nagycsoportos óvodásnak, kisiskolásokkal a csapataikban. Errõl bõvebb képgaléria a nyiregyhaza.hu oldalon
található, azoknak a szülõknek pedig több információ a hatodik oldalon, akik azon gondolkodnak, hogy maradjon-
e még egy évet gyermekük a nevelési intézményben a suli elõtt. S aki a kicsik példáját követve mozgásba lendülne
az új évben, máris lapozhat a 13. oldalra, ahol az önkormányzati sportprogramsorozat hétfõn induló hetedik
évének részletes programját, idõbeosztását találja. Fo

tó
: S

za
rk

a 
La

jo
s



2020. JANUÁR 17.

AKTUÁLIS

2

KILENCVENÉVESEN IS AKTÍV TARNAI OTTÓNÉ
Tarnai Ottónét 90. születésnapján köszöntötte kedden

dr. Rákóczi Ildikó önkormányzati képviselõ, s felolvasta
Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Kovács Ferenc pol-
gármester levelét. Az ünnepelt élete nagy részét fogya-
tékos gyerekek nevelésével, családjuk támogatásával töl-
tötte. Nevéhez kötõdik az ÉFOÉSZ megyei mûködése,
majd a nyíregyházi új ÉFOÉSZ megalakítása is.

Zsóka néni nem ágyban, párnák között, papucsban és
bottal fogadta a köszöntõket, hanem a munkahelyén.
Kedden a Tarnai Tanoda egy pályázatának ügyében kel-
lett volna Budapestre utaznia. A mindig frissen fésült, ma
is elegáns asszony a születésnapját, január 14-ét az ün-
nepre szánta. Sok gyümölccsel igyekszik támogatni egész-
ségét, bár mi tagadás, a családi genetika is mellette szól,
de az is igaz, hogy õt a munka, a segítés élteti.

FONTOS A MOZGÁS IS
– Szerintem fontos a mozgás, meg az, hogy ne hagyja az

ember abba. Mert ha olvas valaki, és otthon marad is, mégis
tartja magát, a kapcsolatait, de ha elszakadnánk a társada-
lomtól, nem tudjuk, hogy mi történik. Elmarad az ember,
aztán elkényelmesedik – az nem lenne jó ebben a korban –
adott jótanácsot az ünnepelt. Zsóka néni volt megyei szak-
felügyelõ, majd a Nyíregyházi Fõiskola Pszichológia Tan-
székén tanított. Része volt a fogyatékos diákok számára be-
vezetett matematika kísérleti tanításában, és a tankönyvek
összeállításában. Igyekszik támogatni a fiatalok önrendel-
kezési és önmegvalósítási lehetõségeit. Emiatt segíti az ér-
zékenyítõ, érdekképviseleti és fejlesztõ programokat.

GYÓGYPEDAGÓGUS KÜLDETÉS
Tarnai Ottó Alajosnénak nemigen volt választása, hi-

szen gyógypedagógus családban született, természetesen
a férje is ebbõl a szakmából való volt. Megszokták ezt az
életet, a gyerekeket, akiket kiskoruktól ismertek. 10 éves
volt, amikor a bécsi döntés megszületett. Ekkor menekül-
tek elõször Erdélybõl, majd a háború idején közel két éven
át voltak hajléktalanok. Elõfordult, hogy vagonban lak-
tak. Ahogy mondja, összevissza járt iskolákba. – Amikor
a férjem is elõkerült, összeismerkedtük – õ is gyógypeda-
gógiára járt, az apám is. A háború után, amikor elõjött, és
mind a kettõ elkezdett dolgozni, csak úgy sodródtunk.

Felkerültünk Budapestre, utána pedig kezdték szervezni
a kastélyokban a fogyatékosok intézményeit. Akkor mi
lekerültünk Gyulára, egy nagy intézménybe, aztán Békés-
tarhosra. Mi onnan jártunk fõiskolára. Akkor születtek a
gyerekek, és ’57 óta itt élünk Nyíregyházán. Népgazda-
sági érdekbõl idehelyezték a férjemet igazgatónak. Már
annak is egy jó pár éve – folytatta az emlékezést.

HALADNAK A KORRAL
Mindig voltak nagy számban elõforduló típusos betegsé-

gek – említi szakmájára térve az ünnepelt. Megnevezi a
Heine-Medin-kórt, az ’50-es évek járványos gyermekbénu-
lását. Aztán nagy számban érkeztek a downos gyerekek, de
a szûrõvizsgálatok nyomán ma már kevesebben születnek.
A legnagyobb munkát most az autisták és családjuk támo-
gatása adja. Bár sokat változott már a társadalom, szerinte
mégis nehéz megállniuk, boldogulniuk ebben a világban,
fõleg munkát találniuk. Sokszor nem is a tudás, egyéb hiá-
nyok gátolják a fiatalokat. – Úgy lehet velük haladni, ha
folyamatosan együtt dolgozunk, megtanítjuk a közlekedést,
a tájékozódást, a társas kapcsolat módját, most legújabban
pedig az okostelefonok és más infokommunikációs eszkö-
zök megismerése a téma, nemcsak a gyerekek, hanem a
szülõk számára is – sorolja. Ez ügyben dolgozik a Tarnai
Tanoda egy tanácsadó központ keretében, a Bárczi Gusz-
táv Emlékéremmel, Frim Jakab Plakettel, Kiváló Pedagó-
gus címmel és Nyíregyháza elismerõ oklevelével kitünte-
tett Tarnai Ottó Alajosné irányításával.

MONTÁZS PROGRAM A FOGYATÉKKAL ÉLÕK TÁMOGATÁSÁRA
A fogyatékos személyek számára helyben elérhetõ szol-

gáltatások, illetve a civil és egyházi fenntartású támoga-
tott lakhatás megyei és hajdúsági tapasztalatairól rendez-
tek információs napot, tapasztalatcserét Nyíregyházán, a
fenntartók részvételével. Túl a program keretein, az ön-
kormányzat is igyekszik erejéhez mérten segíteni – de-
rült ki a keddi, könyvtárban tartott rendezvényen.

Már 20 éve, hogy megszületett a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló törvény,
majd egy ENSZ-egyezmény. Az érdekképviseleti szerve-
zetek szerepe fontos e területen is, hiszen az érintetteket
nemcsak egymással és családtagjaikkal, de a támogató
szervezetekkel szintén igyekeznek összekapcsolni.

NYÍREGYHÁZÁN IS ELÉRHETÕEK
– A Montázs projekt a Nemzeti Fogyatékosságügyi és

Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-nek
egy kiemelt európai uniós projektje, amely 3,3 milliárd
forintból valósul meg. Célja a fogyatékos személyek szá-
mára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhe-
tõségének kialakítása, fejlesztése. Nyíregyházán a kolle-
ganõmmel, Tóthné Anikóval segítjük a fogyatékossággal
élõ embereket, az õ családtagjaikat, valamint a velük fog-
lalkozó szakembereket és a téma iránt érdeklõdõket – tá-
jékoztatott Petrus József, a Montázs projekt fogyatékos-
ságügyi tanácsadója. A program szakemberei a Tûzoltó
utca 1. szám alatt, a Család- és Gyermekjóléti Központtal
dolgoznak együtt.

A VÁROS IS SEGÍT
Szenzitív adat ugyan, de hozzávetõleg mintegy fél-

millió fogyatékos ember él ma Magyarországon. Ennél
jóval több a megváltozott munkaképességûek száma.
Megyénkben is tízezreket érint a téma. – Önkormány-
zatunk több eszközzel segíti a fogyatékos személyek lak-
hatását. Közvetlen eszköz, hogy a Szivárvány Otthon-
ban egy 30 férõhelyes bentlakásos intézményt mûköd-
tetünk, ezt szerzõdés keretében a református egyház látja
el, de az önkormányzat kapacitása. Emellé társulhat –
természetesen össze kell illeszteni a különbözõ támo-
gatási formákat – akár lakbértámogatás, gyógyszertámo-
gatás vagy lakásfenntartási támogatás. Tehát, ami bár-
milyen lakost megillet, a fogyatékos embert is megilleti,
viszont össze kell illeszteni a két támogatási formát –
nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak Jászai Menyhért
alpolgármester.

NÖVEKVÕ FÉRÕHELYEK
Az ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon a magyarországi

evangélikus egyház fenntartásában mûködõ nyíregyhá-
zi szociális intézmény. A támogatott lakhatás náluk is
az önálló életvitel segítését jelenti. Mindkét intézményük-
ben enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos emberek-
kel foglalkoznak.

Sipos Ilona, az ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon in-
tézményvezetõje így fogalmazott: – Az ÉLIM 2018-ban
nyitotta meg az elsõ támogatott lakhatását 4 férõhellyel,
ez négy nõi gondozottnak ad elhelyezési lehetõséget,

tavaly pedig május 20-tól egy 12 férõhelyes támogatott
lakhatást mûködtetünk Nyíregyháza belvárosában, a Vö-
rösmarty utca 11. szám alatt.

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS UTÁN
Az otthonokban a bekerülés feltétele egy egészségügyi

alapvizsgálat, illetve komplett szükségletfelmérés. A fi-
nanszírozásban az állami normatívát a gondozottak térí-
tési díjával egészítik ki. Az elégséges intézményi segítés
híján a családok hoznak áldozatot, a legnagyobb baj ak-
kor történik, ha már nincs olyan rokon, aki gondoskodni
tudna fogyatékos hozzátartozójáról.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Szintén nemrégiben ünnepelte 90. születésnapját az
egykori ÁFÉSZ megbecsült pénzügyi dolgozója, Tervey
Zoltán, akit dr. Rákóczi Ildikó képviselõ is köszöntött.

A 95 éves Molnár Jánosné Ilonka nénit Lövei Csaba
önkormányzati képviselõ, illetve Simai Istvánné, a Szo-
ciális és Köznevelési Osztály munkatársa köszöntötte
múlt héten. Ilonka néni hosszú és boldog házasságban
élt férjével, annak 2012-es haláláig. Ilonka nénirõl a lá-
nyai gondoskodnak a férje halála óta. Az Emmaus Evan-
gélikus Szeretetotthonba 2019 januárjában költözött, a
lakótársai is rögtön megkedvelték és a szívükbe is zár-
ták. Nagy a család, 6 unokája és 3 dédunokája is van.
Rengeteg szeretetet, törõdést és odafigyelést kap tõlük,
rendszeresen látogatják az unokákkal együtt. Ilonka néni
szerint a hosszú élet titka a munka és a szerelem.

A megnyitót Jászai Menyhért alpolgármester tartotta, aki
a város segítõ lehetõségeirõl is beszélt

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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IDÉN MÁR KÉT NAPIG TART A DISZNÓTOROS FESZTIVÁL
EZÚTTAL FEBRUÁR VÉGÉN, FARSANGZÁRÓ RENDEZVÉNY LESZ A MEGÚJULT MÚZEUMFALUBAN

Már múlt heti számunkban feltûnt a plakát, s a
nyiregyhaza.hu városi webportálunk segítségével is el-
terjedt az információ az online világban, így több kérdés
érkezett a február 22-23-i rendezvénnyel kapcsolatban.
Ott azt ígértük, a részletekkel hamarosan jelentkezünk.
A lényeg: már kétnapos a téli gasztronómiai fesztiválunk!

Persze nem elõzmény nélküli a döntés, és az elsõ perc-
tõl kezdve érett, ám az elõzõ két esztendõ még a beve-
zetésé volt. Egyértelmûen látszik, hogy a múzeumfalu
tökéletes helyszíne a disznótorosnak, mint hagyomány-
õrzõ rendezvénynek, amit hamar megkedveltek a nyír-
egyháziak.

KINÕTTE MAGÁT

– Már a két évvel ezelõtti indításkor úgy gondoltuk,
hogy egy teljes hétvégét is elfoglalhat a téli naptárban a
Nyírségi Disznótoros, mely egyben a Nemzetközi Böl-
lérverseny tradícióinak a folytatása is – jelezte megkere-
sésünkre dr. Ulrich Attila. A helyszínt adó, szervezõ vá-
ros alpolgármestere hozzátette: õszi társa, a Tirpák Fesz-
tivál is csak szombattal kezdõdött, s most már mindkét

hamisítatlan falusi hagyomány egy családokat megmoz-
gató disznótor. Ezt még a felújítás is segítette, s ne feled-
jük, azóta Sóstón a már mûködõk mellett megnyílt a nagy
négycsillagos szálloda, a turistáknak is lehet kínálni a
programokat.

VASÁRNAPI FINOMSÁGOK

S hogy mirõl szólhat a második nap? Arról, amirõl ré-
gen, hiszen gyakran maradt másnapra is teendõ a feldol-
gozásban. Például a tepertõ sokszor ekkor került ki az üs-
tökbõl, miközben a zsír elkezdhetett „belefagyni”, elin-
dultak a kémény felé a friss kolbásszal, és a húsból ké-
szült, ínycsiklandó levesek mellett elkezdett dermedni a

napon tömegeket vonz. – Az õszi nagyrendezvény ha-
mar kinõtte magát, s a közönség igényét igyekeztünk ki-
szolgálni azzal, hogy egy teljes szeptemberi hétvégén
kínálja az ínyencségeket és a programokat a Kossuth té-
ren. Ennek pedig kitûnõ helyszíne a múzeumfalu, hiszen

kocsonya. Persze a füstölés végét nem lehet megvárni egy
nap alatt, de a disznótor megannyi finomsága lehet vonzó
vasárnap is.

SZTÁROK A SZÍNPADON

S persze a programok! Anélkül, hogy a teljes menüt
ismertetnénk, bevezetõnek egy kicsi Támba Miklós ötlet-
gazda, fesztiváligazgató információi mentén: a hagyo-
mányõrzõ együttesek mellett jön a Zeneexpressz, MC
Haver és a Teknõ, s ismert, népszerû elõadók adják majd
egymásnak a mikrofont. És akár a disznófület is, mert a
hírek szerint R. Kárpáti Péter (is) fõzni fog, s még tucatnyi
csapat határokon innen és túlról, a szokott módon, man-
galicából. A jelentkezõket már várják!

CSILI-BULI

Az alpolgármester kedvcsináló mondandója végére
hagyta annak fûszerezését: egy különleges verseny is lesz
az egyik napon, ahol azok mérhetik össze tudásukat (?),
akik jól bírják az erõset. Pálinka helyett ez esetben a
csilipaprika evésére gondoltak a szervezõk... A farsan-
golós vasárnappal kiegészített rendezvényre az idén is
szeretnének a városból 20 percenként induló buszjára-
tokat. De ez még csak a kóstoló volt, a teljes étlap ké-
sõbb érkezik!

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Parasport, fogyatékosok sportja támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiak-

ban: Bizottság) para- és fogyatékos sportolókat versenyeztetõ, parasport rendezvényeket, valamint szabadidõs
tevékenységeket szervezõ sportszervezetek támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
Sport célfeladatok – Parasport, fogyatékosok sportja során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályá-
zatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából az országos sportági szakszövetség,
sportszövetség versenyrendszerében szereplõ para- és fogyatékos sportolókat versenyeztetõ, illetve parasport
rendezvényeket és foglalkozásokat szervezõ sportszervezetek részére a 2020. december 31. napjáig megva-
lósuló felkészülési és versenyeztetési, valamint rendezvényszervezési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásá-

ról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendel-
kezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapít-
vány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas
színvonalon Nyíregyházán mûködõ parasport tevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett, sportte-
vékenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány, egyesület vehet részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 206 /2019.

(XII. 19.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Parasport, fogyatékosok sportja sorról)
finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 2 200 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályázati

célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének területei és szempontjai:
Területei:
– parasport (mûködési támogatás),
– fogyatékosok diáksportja (mûködési és rendezvénytámogatás),
– fogyatékosok szabadidõsportja (mûködési és rendezvénytámogatás).
Szempontjai:
– versenysport esetén a taglétszám, az utánpótláskorú/leigazolt és versenyeztetett/válogatott sportolók

száma, az elért eredményesség, valamint a versenyeztetés mennyisége és minõsége,
– fogyatékos diáksport és szabadidõsport mûködési támogatása esetén a támogatásban érintettek száma,

versenyek/foglalkozások száma, besorolása,
– rendezvénytámogatás esetén a rendezvények száma, besorolásuk és a rendezvényeken részt vevõ spor-

tolók és nézõk száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a közgyûlés határozatában

megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a közgyûlés határo-

zatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a közgyûlés

határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adat-

lap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottsághoz 2020. február 6. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., „A” épület
108. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formátumban a
sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt letölt-
hetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Szabadidõsport támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továb-

biakban: Bizottság) szabadidõsport szervezetek mûködési és rendezvénytámogatása érdekében, a Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozá-
si rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján,
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének Sport célfeladatok – Szabadidõsport során rendelkezésre
álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

 A pályázat célja: Nyíregyháza város polgárait érintõ szabadidõs sportolási lehetõségek kialakítása,
biztosítása, valamint szabadidõs rendezvények megvalósításának támogatása, a szabadidõ hasznos
eltöltésének népszerûsítése céljából a Nyíregyházán mûködõ szabadidõsport feladatokat ellátó egyesü-
letek, sportszervezetek részére a 2020. december 31. napjáig megvalósuló mûködési és rendezvény-
szervezési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támo-

gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyi-
séggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas
színvonalon Nyíregyházán mûködõ szabadidõs sporttevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegy-
zett, sporttevékenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány,
egyesület vehet részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 206/2019.

(XII. 19.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Szabadidõsport sorról) finanszírozza.
a.) Pályázati keretösszeg: 8 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályá-

zati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
– a rendszeres foglalkozásokon, illetve a megrendezni kívánt sportrendezvényeken részt vevõk száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a közgyûlés határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a közgyûlés

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a közgyû-

lés határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2020. február 6. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Már 13-14 évesen nehéz döntést kell hozniuk az álta-
lános iskolában a végzõs diákoknak a továbbtanulásról.
A szülõk és a pedagógusok tanácsai, támogatása nélkül
nem is igen sikerülhet. Mára csökkenõben a gimnáziu-
mok túlsúlya, egyre többen készülnek szakképzésbe. A
változást az is indokolja, hogy jövõjükben karrierlehetõ-
séget látnak nemcsak a családok, de a fiatalok is.

A felvételi eljárás 2020. január 18-án indul az írásbelik
megírásával. Jó néhány iskolában kötelezõ a felvételi meg-
írása, de a legtöbb helyre az általános iskolából hozott
pontok alapján történik majd a felvétel. A jelentkezési la-
pokat 2020. február 19-éig kell majd benyújtani.

ÚJ LEHETÕSÉG A TECHNIKUM

A továbbtanuló diákok választhatnak a gimnáziumok
mellett technikumokat és szakközépiskolákat is. Az 5 éves
technikum a szakoktatás és az annak megfelelõ továbbta-
nulásra való felkészítés mellett érettségit is ad, a szakkép-
zõ iskola pedig 3 éves képzés után biztosít szakmát. –
2020. január elsejétõl életbe lépett az új szakképzési tör-
vény. Ennek értelmében a szeptemberben középfokú ta-
nulmányaikat kezdõ diákok már technikumba vagy szak-
képzõ iskolába fognak jelentkezni. A szakképzõ iskola
elvégzését követõen is lehetõség nyílik majd érettségi el-
végzésére 2 év alatt. A technikumok azok, amelyek tulaj-
donképpen a most hiányzó középvezetõi réteget szeret-
nék majd kinevelni. A képzés végén a diákok egyszerre
kapnak egy érettségi bizonyítványt, valamint egy techni-
kusi oklevelet. Ezután mindenki eldöntheti, hogy tovább
akar-e tanulni a felsõoktatásban vagy egy jó középveze-

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI: ÚJ ESÉLYEK A SZAKKÉPZÉSBEN

tõként szeretne elhelyezkedni – tájékoztatta szerkesztõ-
ségünket Pivonka Szilvia, a Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum szakmai fõigazgató-helyettese.

VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN

Az egyik legnagyobb változás ettõl az évtõl a szakkép-
zésben az, hogy a technikumba jelentkezõk havi 7 ezer
forintos ösztöndíjat kapnak, míg hasonló juttatás eddig csak
a hiányszakmákban tanulóknak járt. A 11. évfolyamtól az
eddigi tanulószerzõdést munkaszerzõdés váltja fel, így a
diákok a minimálbér legalább 50 százalékát is „megke-

reshetik”. A szakképzõ iskolák három évfolyamából az
elsõt a tanulók ágazati alapképzésben töltik el, majd 10.
évfolyamtól a szakmát sajátítják el. Aki ebbe az intézmény-
típusba jelentkezik, 14 ezer forintos ösztöndíjjal számol-
hat, valamint gyakorlata során a minimálbér 70 százalé-
kával, ha munkaszerzõdést köt. Vizsgaeredménytõl füg-
gõen a szakmai vizsgát követõen akár háromszázezer fo-
rintot is kaphat egy tanuló pályakezdési támogatásként.
Az új rendszerben az a legfontosabb szempont, hogy va-
lóban a vállalatoknál, a KKV-knál legyen a gyakorlati kép-
zés, és valós körülmények között, jó szakemberek irányí-
tása mellett szerezze meg annak a szakmának a tudását a
tanuló, amelyet választott. A duális képzés mindkét intéz-
ményi formában nagy hangsúlyt kap. A kilencedik és tize-
dik évfolyamban ugyanazt fogják tanulni a diákok a tech-
nikumokban, a szakképzõ iskolákban és a gimnáziumok-
ban, ezzel lehetõvé válik az átjárhatóság az iskolatípusok
között.

MÉG NEM KÉSÕ TÁJÉKOZÓDNI

– A szakképzési törvénnyel együtt idén szeptemberben
módosult az országos képzési jegyzék, így már 174 alap-
szakmát tanulhatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum-
ban, melynek 10 iskolája 20 ágazatban 52 szakmát kínál.
Esetenként a szakmák neve is módosult, alkalmazkodva a
munkaerõ-piaci elvárásokhoz. Még mindig nem késõ tá-
jékozódni az iskolákban, a centrum honlapján vagy egyes
munkahelyeken, kiváltképp a duális képzést vállaló cé-
geknél, vállalkozásoknál – jelezte Pivonka Szilvia.

(Szerzõ: Bakai Judit)

Múlt héten digitális témahetet tartottak a Nyíregyházi
Szakképzési Centrumban 100 pedagógus részvételével.
A 2018 novemberében elsõként itt létrehozott Digitális

Közösségi Alkotómûhely az ilyen jellegû mûhelymunká-
hoz is jó terep.
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Sportösztöndíj rendszer támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továb-

biakban: Bizottság) a tehetséges nyíregyházi sportolók felkészülési és versenyzési költségeinek támoga-
tása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjá-
ról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének Sport célfeladatok – Sportösztöndíj
rendszer során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ tá-
mogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából, valamint a sport, a mozgás és
egészséges életmód népszerûsítése érdekében a tehetséges nyíregyházi sportolók 2020. december 31.
napjáig megvalósuló felkészülési és versenyzési tevékenységekhez kapcsolódó költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
– olimpiai sportágat ûzõ, szakszövetség által szervezett országos versenyen elért I–III. és/vagy nem-

zetközi versenyen elért I–VIII. eredményekkel rendelkezõ, egyéni sportágak esetében a korosztályos
országos ranglista 1–3. helyén álló, korosztályos válogatott, 14. életévét betöltött, nyíregyházi kötõdé-
sû, itt született vagy legalább 3 éve itt élõ és/vagy tanuló, városunk színeiben sportoló amatõr vagy
igazolt sportoló,

– illetve a felsorolt feltételeknek megfelelõ sportolói tagsággal rendelkezõ, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szö-
vetség (kivéve: párt, szakszervezet), továbbá sportszervezet, gazdasági társaság.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 206/

2019. (XII. 19.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Sportösztöndíj rendszer
sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 9 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályá-

zati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
Elbírálásnál meghatározó szempont a 2019-ben elért eredményesség és a 2020-ban várható országos
és nemzetközi versenyeken való részvétel száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a közgyûlés határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a közgyûlés

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a közgyû-

lés határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2020. február 6. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

CIVIL RENDÕRAUTÓKBÓL ELLENÕRIZNEK MEGYESZERTE
SÍNEKRE HAJTOTT PIROSNÁL, TILOSBAN BALRA KANYARODOTT – HOSSZÚ A LISTA

Megyénkben is rendszeresek a civil rendõrautós ellen-
õrzések. A baleseti okok között gyakoriak a sebességtúl-
lépések, a kanyarodási és elsõbbségi szabályok megsér-
tése, ezeket menet közben követik el a jármûvezetõk.
Szerkesztõségünk kérdésére azt nyilatkozták: erre rea-
gált a rendõrség azzal, hogy jelöletlen, kamerával felsze-
relt autókból figyelik a rendõrök a szabálytalankodó so-
fõröket.

Piros, tilos jelzés ellenére is áthajtott a vasúti átjárónál
a képen látható ezüst színû autónak a sofõrje – a rendõrök
egybõl intézkedtek. Egy másik, a rendõrség által a közös-
ségi médiában közzétett videóban szereplõ jármûvezetõ
pedig nem vette figyelembe a balra kanyarodást tiltó táb-
lát, a mögötte haladó civil rendõrautó kamerája rögzítette
a szabálytalanságot. Ilyen és ehhez hasonló esetekre rea-

gálnak menet közben a jelöletlen, kamerával felszerelt
rendõrautókban szolgáló rendõrök térségünkben is.

MENET KÖZBEN KÖVETIK EL

– A közlekedésben részt vevõk tapasztalták, hogy me-
gyénkben is több civil jármû rója az utakat. Elsõdlegesen
azért, mert a baleseti okoknál elõkelõ helyen szerepel a
sebességtúllépés, a kanyarodás és elsõbbségi szabályok
megsértése, melyet mind menet közben követnek el a jár-
mûvezetõk. Erre reakcióként, menet közben ellenõrizzük
a jármûvezetõket – civil jármûbõl. Ezek fel vannak szerel-
ve menetrögzítõ eszközökkel. Így a kamerák rögzítik a
szabálytalanságokat, meg is állítják a jármûvezetõt, ha ilyet
követett el és kiszabják a büntetését – tárta fel az intézke-
dés szükségességének hátterét dr. Vajtó Levente, az Sz-
Sz-B Megyei Rendõr-fõkapitányság Közlekedésrendésze-
ti Osztályának mb. osztályvezetõje.

HAGYJUNK IDÕT AZ ELINDULÁSRA!

A közlekedõknek azonban nemcsak a szabályok betar-
tására kell figyelniük ezekben a napokban. A ködös idõ,
az ónos esõ és a téli csapadék is megnehezítheti az elin-
dulást, a közlekedést. Az MRFK osztályvezetõje arra fi-
gyelmeztet, nemcsak a jármûvet kell felkészítenünk, ha-
nem a jármûvezetõknek is alkalmazkodniuk kell a téli idõ-
járáshoz. – Ahogy látjuk, mostanában többször ködös, fa-
gyott reggelre ébredtünk, a jármûvezetõknek át kell állíta-

niuk magukat a téli közlekedésre. Nem úgy kell a forga-
lomban részt venni, mint nyáron, hanem csökkentett se-
bességgel, kellõ követési távolságot hagyva. És fontos az
elégséges idõ az elindulásnál is, hogy jármûvünket leta-
karítsuk. Ne fagyott szélvédõvel induljunk el, hiszen kulcs-
fontosságú, hogy látni tudjuk a közlekedésben részt vevõ-
ket.

ÓVATOSABBAN, LÁTHATÓBBAN

Dr. Vajtó Levente hozzátette, a csúszós útburkolatok
többek között a jármûvezetõk és a gyalogosok haladását
is megnehezíti. Így érdemes körültekintõen, óvatosabban
közlekedni, valamint a ködös, szürke idõben a látható-
ságra is nagyobb figyelmet kell fordítani.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Fotók: internet
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Január 31-éig kérelmezhetik a szülõk az
Oktatási Hivatalnál, ha tanköteles gyerme-
küket még egy évre az óvodában szeret-
nék tartani. Ha a szülõ által benyújtott ké-
relemben és a csatolt dokumentumokban
minden szükséges információ rendelkezés-
re áll a szakszerû döntés meghozatalára,
akkor az Oktatási Hivatal nyolc napon
belül dönt az adott ügyben.

6 éves a gyerek. Mit csináljak? Enged-
jem iskolába, fogja bírni a tempót, a sok
tanulnivalót? Nagyon sok szülõben ezek
a kérdések merülnek fel. A köznevelési tör-
vény módosítása miatt ez évtõl, ha a gyer-
mek augusztus 31-éig betölti a hatodik
életévét, köteles elkezdeni iskolai tanul-
mányait.

VAN LEHETÕSÉGE A SZÜLÕKNEK

A változtatással kapcsolatban érdemes
tudni, van lehetõsége a szülõknek: január
31-éig kérelmezhetik a 2020. augusztus 31-
éig a hatodik életévüket betöltõ gyerme-
kük esetében a tankötelezettség kezdési

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

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

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2020.
január 21. napján (kedd) 12.00 óráig nyújtható be.

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

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

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

TANKÖTELEZETTSÉGI KÉRDÉSEK

TUDATOS FELKÉSZÍTÉS
AZ ISKOLÁRA

Az iskolára való felkészítést az óvodák
már akkor megkezdik, amikor a gyermek
elõször 3 évesen belép az intézménybe. Ott
találkozik elõször a közösségi élet szoká-
saival, szabályaival. Nagycsoportos korban
már tudatosabban készítik õket az iskolára
– mondta a Nyíregyházi Televíziónak a
Búzaszem Óvoda intézményvezetõje. Já-
tékosan, az egyéni érési fejlõdést figyelem-
be véve, differenciáltan készítik a kicsiket
a beiskolázásra. 

HA INDOKOLT, MARADHAT OVIBAN A GYERMEK

idõpontjának a módosítását. Azok a szü-
lõk, akik szeretnének halasztást kérni a
beiskolázás alól, kérelemûrlapot tölthetnek
le az Oktatási Hivatal internetes felületé-
rõl, a kérelmekben indokolni kell, miért
szeretnék visszatartani a gyermeküket, a
kérelemhez csatolható többek között orvosi
igazolás és szakértõi bizottság által kiállí-
tott szakvélemény is. A kérelmeket postai
úton lehet eljuttatni az Oktatási Hivatalhoz,
akár nyolc napon belül is dönthetnek az
ügyben.

NYÁRI SZÜLETÉSÛ, MARADHAT

Kiss Mérten Evelin gyermeke is idén lesz
hatéves, õk már beadták a kérelmüket és
már meg is kapták a hivatal döntésérõl az
értesítést, kisfiuk még maradhat egy évet a
Búzaszem Óvodában. – Az én kisfiam nyári
születésû és most fogja csak tölteni a 6. élet-
évét. Ezért úgy gondolom, szeptemberben
még nagyon pici lenne, hogy az iskolában
elkezdje a tanévet. Az óvodában még egy
nyugodt, barátságos környezetben van,
ahol az az egy év még nagyon kell az õ
fejlõdésének, hogy el tudjon indulni isko-
lába – mondta el szerkesztõségünk kérdé-
sére az édesanya.

MEGÁLLJÁK A HELYÜKET

– Évek óta sosem volt probléma, gyer-
mekeink megállják a helyüket az iskolában.
Október, november táján meg szoktak ben-
nünket hívni a tanító nénik. Megnézhetjük,
hogy az innen kikerült óvodásaink hogy
bizonyítanak az iskolában. Nem szokott
probléma lenni, jól teljesítenek. Remélem,
hogy most az új törvényi változás hatására
vannak olyan gyerekek, akik hamarabb el-
mennek, megállják a helyüket és 2020 no-
vemberében az óvó nénik úgy jönnek
vissza, hogy ügyesek, okosak, nincs a gye-
rekekkel probléma – tette hozzá az elvég-
zett munka hatékonyságára utalva Szalainé
Benyusz Klára, a Búzaszem Nyugati Óvo-
da intézményvezetõje.

HANGSÚLY A MOZGÁSON IS

A szókincsfejlesztés, a beszédértés, a
kommunikáció, az elemi számolási kész-
ség mellett a mozgásra is nagy hangsúlyt
fektetnek az óvodákban. Több intézmény-
ben jógával nyugtatják, lazítják el a gyere-
ket, ami többek között nagyban segíti a
finommotorika fejlesztését – ez az írásta-
nulásnál is elõnyt jelenthet.

(Szerzõ: Bakai Judit)

A mozgásra is nagy hangsúlyt fektetnek az óvodákban, ami készségfejlesztõ hatású
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ÚJÉVI FOGADALMAK – MITÕL HIÚSULHAT MEG?
Lefogyok, leteszem a cigit, stílust váltok, többet kirándu-

lok a természetben, többet olvasok, nyelvet tanulok. Na-
gyobb spórolásba kezdek, önkénteskedni fogok, pozitívab-
ban állok az élet(em)hez... Talán ezek a legnépszerûbb új-
évi fogadalmak. Sokak tényleg sikerrel járnak, mások viszont
elég hamar feladják. Mitõl függ a siker? Szilágyi-Bécsi Tí-
meát, Nyíregyháza egyik ismert pszichológusát kérdeztük.

A fogadalmak abban az ér-
telemben véve jók, hogy egy
nagyobb lendületet tudnak
adni – fõleg szilveszterkor – a
céljaink megvalósításához.
Hosszú távon viszont valószí-
nûleg nem ez lesz a nyerõ. –
Minden problémád csak ad-
dig tartson, amíg az újévi fo-
gadalmad – mondja a pszi-
chológus, okkal. Az ilyen fo-
gadalmakból ugyanis általá-
ban pont az az érzelmi töltet
hiányzik, amely a célhoz ve-
zet a hosszú, rögös úton. Ezért
tartanak rövid ideig és a janu-
árban túlzsúfolt edzõtermek is pont ezért „ürülnek ki” ta-
vaszra... Mivel döntéseinket általában érzelmi alapon hoz-
zuk, ezért sokkal jobb tervezni, mint fogadalmakat tenni. A
fontos célokat az ember érzelmekhez köti, ezért valahány-
szor a célra gondol, mindig elõbújik benne az az érzés,
amely miatt az egészet elkezdte. Példa lehet erre, amikor
valaki azért szokik le a dohányzásról, hogy lássa felnõni a
gyermekeit és az unokáit – és nem azért, mert mindenki azt
sulykolja belé, hogy az milyen egészségtelen szokás.

NEM MINDEGY A MEGFOGALMAZÁS
A pszichológus javaslata, hogy pozitív módon, állító mon-

datokban és helyesen fogalmazzuk meg céljainkat, tehát ne
úgy, hogy „leteszem a cigit”, mert akkor valószínûleg úgy
elrakjuk a cigit valahová, hogy nem fogjuk megtalálni. He-
lyette használjunk ilyesmit: napról napra egyre kevesebbet
dohányzom, ezáltal egyre jobban érzem magamat. Bár ér-
zelmi alapúak a döntéseink, utána mindig racionalizáljunk:
keressünk észérveket is arra vonatkozóan, hogy miért is lesz
jó nekünk egy régi, káros szokás elengedése. Sokszor a tu-
datalattinkban futó emlékek, paradigmák, parancsok azok,
amelyek irányítanak minket romboló jellegû szokásainkban
– ezért nem könnyû átállni új, pozitív, építõ szokásokra, de
megéri! Egy tervezés során fontos a prioritások, a cél határ-
idejének meghatározása, és természetesen azt is figyelembe
kell még venni, hogy minden célunk SMART legyen – ennek
a rövidítésnek külön szakirodalma van...

AKADÁLYOK IS LESZNEK
Akármennyire szeretnénk tökéletesen teljesíteni, min-

dig közbejöhetnek olyan akadályok és mélypontok, ame-
lyek megingathatnak minket az úton. De ezektõl nem fél-
ni kell, hanem legyõzni õket. – Fogadjuk el, hogy idõn-
ként meg fogunk inogni, hibázhatunk is! Nem számít, hogy
hányszor esünk el. Az számít, hogy mindig eggyel több-
ször álljunk fel. Bocsássunk meg magunknak, amikor hi-
bázunk, mert a lelkiismeret-furdalással, önváddal csak lej-
jebb toljuk magunkat – javasolja a pszichológus. Egy-egy
siker elérésével viszont olyan érzelmeket szabadíthatunk
fel magunkban, amely érzelmi intelligenciánk fejlõdésé-
hez vezethet.

FOGJ NEKI MOST!
Apróságnak tûnhet, de ha a pozitívan megfogalmazott

céljainkat kiírjuk olyan helyekre, ahol sokat vagyunk vagy
többször is megfordulunk (pl. fürdõszobatükör, hûtõ, gard-
róbszekrény) és oda kiragasztjuk a mondatainkat, annak a
látványa is szolgálhat emlékeztetõül. Így a céljaink szépen
lassan, észrevétlenül bekúszhatnak tudatalattinkba, így
megkönnyítve és akár meg is gyorsítva álmaink megvalósí-
tását. Érdemes hálanaplót vezetni, amelybe minden este
lefekvés elõtt írunk legalább 5 olyan pozitív dolgot/ese-
ményt, amely aznap ért minket és amiért hálásak vagyunk.
S mikor a legjobb új célhoz nekifogni? A legjobb pillanat
mindig a MOST. Nem szükséges hozzá megvárni a szil-
veszter éjszakát, sem a szülinapunkat. Ha igazán szeret-
nénk valamit elérni és mozgatórugóként hatalmas érzelmi
töltet van a cél mögött, akkor tulajdonképpen bármelyik
nap alkalmas lehet a kezdéshez vagy az újrakezdéshez.

(Szerzõ: Borbély Szabina Niké)

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Olimpiai felkészülés támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továb-

biakban: Bizottság) az olimpiai részvételre készülõ tehetséges nyíregyházi sportolók felkészülési és
versenyzési költségeinek támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) ön-
kormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2020. évi költségveté-
sének Sport célfeladatok – Olimpiai felkészülés támogatása során rendelkezésre álló támogatási keret
terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából, valamint a sport, a mozgás és
egészséges életmód népszerûsítése érdekében a tehetséges nyíregyházi sportolók 2020. december 31.
napjáig megvalósuló felkészülési és versenyzési tevékenységekhez kapcsolódó költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
– 14. életévét betöltött, nyíregyházi kötõdésû, itt született vagy legalább 3 éve itt élõ és/vagy tanuló,

városunk színeiben sportoló, olimpiai kerettagsággal rendelkezõ sportoló,
– illetve a felsorolt feltételeknek megfelelõ sportolói tagsággal rendelkezõ, az egyesülési jogról, a

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesü-
let, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet), továbbá sportszervezet, gazdasági társaság.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 206/

2019. (XII. 19.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Olimpiai felkészülés támo-
gatása sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 8 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályá-

zati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
Elbírálásnál meghatározó szempont a 2019-ben elért eredményesség és a 2020-ban várható országos
és nemzetközi versenyeken való részvétel száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a közgyûlés határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a közgyûlés

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a közgyû-

lés határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2020. február 6. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Most három ingyenes ebéddel
próbálhatja ki a szociális étkezést

„Hideg zuhanyként ért, amikor kinyi-
tottam a hûtõt és az üres volt. Egész dél-
elõtt ügyeket intéztem, 68 évesen pe-
dig ez már elég feladat egy
napra, így hazaérve csak
egy jó ebédre vágytam,
semmi másra. Ehhez
képest kezdhettem a
zöldségek darabolását, a
burgonya pucolását,
hogy minél hamarabb a gázra tehessem
az ételt, hogy elkezdjen fõni. Abban a
hitben ringattam magam, hogy még 1-
2 órát bõven kibírok, míg megfõ az étel,
de csalódnom kellett. Épphogy a gázra
tudtam tenni a lábast, amikor azt érez-
tem, hogy a hideg kiráz, a lábaim össze-
csuklanak és már csak az ágyig eljutni
is megrázó élmény volt. Ekkor valami
megfordult bennem, rájöttem, hogy
nincs már mindig erõm fõzni. Nem va-
gyok már képes naponta órákat állni a
konyhában, bármennyire is szeretek fi-
nomat enni.” Mária, 68 éves (Nyíregy-
háza)

Most egy percre képzelje el, hogy ak-
kor is finom ebéd várja otthon, ha egész
délelõtt úton volt. Akkor is kétfogásos
ebéd kerül az asztalra, ha Ön aznap
gyengébben érezte magát és nem volt
ereje ebédet varázsolni. Sõt, akkor is, ha
ne adj Isten a gyengeség napokig kitart.
A szociális étkezés ideális megoldás
nyugdíjasok, tartósan betegek számára.
Próbálja ki Ön is, vegye igénybe az új
étkezõink számára felajánlott 3 ingye-
nes ebédet, amikor megrendeli elsõ 10
ebédjét.

Hívását szakképzett kollégáink fogad-
ják ingyenesen hívható számunkon (06-

80/900-368), akik segítenek a jogo-
sultság megállapításában.

Közösen megvizsgálják,
hogy nyugdíjszerû jöve-
delme teszi-e Önt jogo-
sulttá az államilag támo-
gatott szociális étkezés-
re, esetleg tartós beteg-

ség van jelen, vagy rehabilitációs, illetve
rokkantsági pénzellátásban részesül-e stb.

Hívja a Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió ingyenesen hívható számát (06-
80/900-368) és próbálja ki a szociális ét-

kezést. Rendelje meg az elsõ 10 ebédjét
(500 Ft/menü + 150 Ft kiszállítási díj ház-
tartásonként) és új étkezõként 3 ingye-
nes ebéddel ajándékozzuk meg.

Amennyiben személyesen keresne
minket, a Nyíregyháza, Szarvas u. 38.
szám alatt várjuk szeretettel.

Szilágyi-Bécsi Tímea
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VISSZATEKINTÔ VISSZATEKINTÔ

Múlt héten a jelentõsebb infrastrukturális és intézményi fejlesztésekre tekintettünk vissza dióhéjban, mostani összeállításunkban pedig a rendez-
vények, események mentén idézzük fel az óesztendõ színes pillanatait, természetesen ez esetben is a teljesség igénye nélkül.

JÉGKORSZAKKAL NYITOTT AZ „ÉV MÚZEUMA”
Januártól márciusig láthatták a JÉGKORSZAK címû ki-

állítást a Jósa András Múzeumban, melyrõl tavaszra kide-
rült: elnyerte az Év Múzeuma díjat 2019-ben. Az elisme-
rést a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Múzeumok
Majálisa programon vette át dr. Rémiás Tibor igazgató.

A II. NYÍRSÉGI DISZNÓTOROS IS SIKERES VOLT
Február 16-án nagy sikerrel zajlott a Sóstói Múzeumfa-

luban a II. Nyírségi Disznótoros Fesztivál és XVIII. Nem-
zetközi Böllérverseny. Miközben a résztvevõk felelevení-

tették a falusi disznótor hagyományait, a ZeneExpressz elõ-
adói, valamint helyi és térségbeli táncegyüttesek növelték
a hangulatot.

FITT-ESEMÉNYEK
Az önkormányzat a Mozdulj Nyíregyháza! programso-

rozat keretében a nõnapon (is) közös mozgásra várta a
nyíregyházi hölgyeket a Continental Arénába, sztárven-
déggel.

FÕSZEREPBEN A FIATALOK
Középpontban a fiatalság, a fiatalok ötletei alapján! Nyír-

egyháza MJV Önkormányzata tavaly is ifjúsági hetet ren-
dezett a Helló Nyíregyháza! városi nagyrendezvény heté-
ben. A fõtéren színes programokkal várták a fiatalokat és
az érdeklõdõket, a Váci Mihály Kulturális Központban if-
júságkonferenciát rendeztek.

HELLÓ NYÍREGYHÁZA!
Április 26-án felpezsdült Nyíregyháza belvárosa. A Helló

Nyíregyháza! rendezvényen 2019-ben is több helyszínen,

Ifjúság, Honvédség, Tavasz, Kölyök, Egészség utczákkal,
Civil- és Könyv-szigettel, a magyar kard napjával, vala-
mint derûvel és jókedvvel üdvözöltük a tavaszt.

VÁROSNAPI PROGRAMOK, TESTVÉRVÁROSI
JUBILEUMOKKAL

Nyíregyháza MJV Önkormányzata Városnapi Program-
sorozattal várta az érdeklõdõket május 17-18-án, a város
újratelepítésének 266. évfordulója alkalmából, melynek
elsõ elemeként a Települési Értéktárba újonnan felvett nem-
zeti értékek gondnokainak adott át emléklapot dr. Kovács
Ferenc polgármester a városháza dísztermében. Délután
ünnepi közgyûlést hívtak össze, melynek keretében Kiryat
Motzkin és Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatának 20
éves, míg Ivano-Frankivszk és Nyíregyháza partnervárosi
kapcsolatának 15 éves jubileumát is ünnepeltük, késõbb

EZ (IS) TÖRTÉNT NYÍREGYHÁZÁN 2019-BEN (II.)
koszorúzással egybekötött megemlékezéssel, a Városala-
pítók szobránál.

SZELEKTÍV SZOMBAT
Május 18-án a Szelektív Szombat családi vetélkedõnap,

és a Város Tortája, egy 2500 szeletes szabolcsi tejfölös dió-
torta várta a városlakókat, amit idén is a Sipkay iskola ta-
nulói sütöttek meg.

HÁZTÖMB KÖRÜLI KERÉKPÁRVERSENY
Ugyanezen a napon rendezték meg Nyíregyháza bel-

városában a Nyíregyházi Nagydíj Háztömbkörüli Kerék-
párversenyt – a KOMÉTA Kritérium Liga sorozat fõfutamát,
ami egy fontos lépcsõje volt a július 20-21-i V4 kerékpár-
versenynek, ami szintén érintette a várost.

SZÉPKORÚAK SPORTTALÁLKOZÓJA
Az önkormányzat és a Nyíregyházi Sportcentrum szer-

vezésében május 23-án rendezték meg immár hatodik al-
kalommal a „Szépkorúak” Nyíregyházi Sporttalálkozóját
a Városi Stadionban.

BRINGA PIKNIK
Május 25-én újra startolt a Bringa Piknik a Nyíregyhá-

za–Tokaj útvonalon. A több mint ezer kerékpáros a Kos-

suth térrõl indult és a Modern Városok Programban elké-
szült bicikliúton érte el a zempléni települést.

PULYABÁL
Május 25-én 33. alkalommal rendezték meg a VMKK-ban a

Pulyabál Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivált az Igrice
Néptáncegyüttes szervezésében, több mint 800 résztvevõvel.

NÁLUNK JÁTSZOTTAK A VÁLOGATOTTAK
Rangos sporteseménynek adott otthont május 25-én a

Continental Aréna. A magyar nõi röplabda-válogatott 3:1-re
legyõzte a francia csapatot az Európa-liga arany divíziójának
elsõ, nyíregyházi fordulójában, majd a magyar férfi röplab-
da-válogatott 3:1-re nyert Bosznia-Hercegovina csapata el-
len az Európa-liga ezüst divíziójának elsõ fordulóján.

UTCAI PIKNIK, NYERTES PROJEKT
Május 11-én rendezték a CityWalk projekt keretében az

„Utcai piknik” programot. Késõbb kiderült: a nemzetközi
„sétálhatósági” program, melynek Nyíregyháza az egyik
fontos partnere és helyszíne volt több elemmel és jó gya-
korlattal, az európai uniós projektek „Oscar”-jának szá-
mító RegioStarts Díjat kapott – ráadásul õsszel városunk-
ból élõben jelentkeztek be a díjátadó gála keretében, Ma-
gyarországon egyedülálló módon.

MICHELIN BRINGAFESZTIVÁL
Június 1-jén rendezték meg a 9. Michelin Bringafeszti-

vált. A nagy hagyományokkal bíró tömegsport rendezvényt
a szokásosnál is nagyobb érdeklõdés kísérte.

ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUS
A 16. Országos Sporttudományi Kongresszust idén a

Nyíregyházi Egyetemen rendezték meg, ahová a vezetõ
sportszakemberek érkeztek.

BÚCSÚKONCERT A SZABADTÉRIN
Június 8-án a Rózsakert Szabadtéri Színpadon rendez-

ték meg a Zig Singers búcsúkoncertjét. A színház által üze-
meltetett nyári színtér „hivatalos” programja emellett vé-
gig közönségvonzó elõadásokat hozott.

JET-SKI EB
Nyíregyházán rendezték meg a június 14–16. között

zajló Levelek–Nyíregyháza Jet-ski EB futam ünnepélyes és
látványos megnyitóját, a 21 országból érkezett mintegy 120
versenyzõvel.

MJVSZ LIGET SÓSTÓN
Június 14-én a Megyei Jogú Városok Szövetsége Liget

projektje részeként egy ünnepélyes faültetés keretében 23
õshonos kocsányos tölgyfát ültettek el a sóstói központi
parkban – Magyarország térképének megfelelõen, egy-egy
fa került a megyei jogú városok helyére.

SÓSTÓFESZT AZ USNK-VAL
Rengetegen érkeztek június végén az új helyszínen, a

Sóstó Katlanban megrendezett fesztiválra, melynek sztár-
ja az USNK volt.

HÜBNER STRANDRÖPLABDA FESZTIVÁL

Június 27–30. között amatõr és profi röplabdások mér-
ték össze tudásukat a belvárosi látványosságnak is számí-
tó Hübner Strandröplabda Fesztiválon.

SÓSTÓ-FÚVÓSFESZT
Július 5-én nagy érdeklõdés övezte a nívódíjas Szabol-

csi Koncert Fúvószenekar nyári koncertjét, az 5. Sóstó-
Fúvósfesztet.

V4 SPECIAL SERIES
A májusi háztömbkörüli kerékpárversenyt követõen

újabb nemzetközi megmérettetés tanúi lehettek a kerék-
páros sport rajongói és a nyíregyháziak. A V4 Special
Seriesen belül két versenyt is rendeztek, július 20-án
Vásárosnamény és Nyíregyháza, míg július 21-én
Vásárosnamény és Ibrány között, mindkét mezõny érintet-
te Nyíregyházát.

SÁRKÁNYHAJÓK SÓSTÓN

Sárkányhajók lepték el július közepén a sóstói csónaká-
zótavat. Negyedik alkalommal szervezte meg a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. a nagy népszerûségnek örvendõ, ezúttal
18 csapatot vonzó Sárkányhajó Fesztivált.

BARKÁCS-BOGRÁCS
IV. alkalommal, ezúttal önálló rendezvényként tartotta

meg a Barkács-Bogrács Amatõr Fõzõversenyt a Sóstó-

Gyógyfürdõk Zrt. Az eseményen 12 csapat indult különle-
ges, bográcsban készíthetõ ételekkel Sóstó szívében.

RANGOS TENISZBAJNOKSÁGOK
Rangos teniszversenyeket rendezett a MARSO Tenisz-

centrum Sportegyesület ezen a nyáron. Július 27–29. kö-
zött a Somlai Sándor Emlékversenyt, amely a legnagyobb
összdíjazású vidéki nõi és férfi felnõtt verseny idén Ma-
gyarországon, augusztus 5–18. között pedig a Korosztá-
lyos Országos Bajnokságot.

SÓSTÓSERFESZT
Koncertek és fantasztikus hangulat várta a IX. alkalom-

mal megrendezett SóstóSerFeszt több ezer vendégét, a
kétnapos rendezvényen 16 sörfõzde kínált összesen 80
különbözõ kézmûves sört. 

NYÍRSÉG NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
Hét ország 300 táncosa, 50 zenésze közremûködésével

zajlott augusztus 15–20. között a 9. Nyírség Nemzetközi

Néptáncfesztivál Nyíregyházán. A program augusztus 20-
án, egy nagyszabású közös gálával zárult.

18. VIDOR FESZTIVÁL

Ugyanezen a napon vette kezdetét a 18. VIDOR Feszti-
vál. Kilenc nap alatt 60 helyszínen 176 program közül
választhattak az érdeklõdõk. Új helyszínként ebben az
évben már a felújított Bencs Villában és a Rózsakert Sza-
badtéri Színpadon is programok várták a nagyközönséget.

ORSZÁGOS BMX BAJNOKSÁG
Augusztus 24-én Országos BMX Bajnokságot rendezett

a Nyíregyházi Extrém BMX Egyesület a kertvárosi pályán.

16. NYÍREGYHÁZI HUSZÁRTALÁLKOZÓ
Szintén augusztus 24-én volt a 16. Nyíregyházi Huszár-

találkozó.

ORSZÁGOS SZAKKÉPZÉSI TANÉVNYITÓ
NYÍREGYHÁZÁN

Augusztus 31-én a Nyíregyházi Szakképzési Centrum-
ban rendezték meg az Országos Szakképzési Tanévnyitó
ünnepséget, ahol többek között dr. Palkovics László mi-
niszter és dr. Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte a
jelenlévõket.

SUNSHINE SZÜLETÉSNAP
A Sunshine születésnapi partiját idén a VIDOR Feszti-

vál keretein belül, a Kossuth téren tartották. A rádió, akár-
csak a VIDOR, idén ünnepelte 18. születésnapját a nagy-
rendezvényen.

KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYÛLÉS
Szeptemberben tartották a Nyíregyházi Egyetemen a

Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 57. Köz-
gazdász-vándorgyûlést. A jeles elõadók között volt töb-
bek között Áder János köztársasági elnök, Varga Mihály
pénzügyminiszter, Nagy István agrárminiszter és Matolcsy
György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is.

CSILLAGFUTÁS A BUJTOSI VÁROSLIGETBEN
Szeptember 7-én jótékonysági Csillagfutást rendeztek a

tavaszra teljesen felújított Bujtosi Városligetben. A bevé-
telt a daganatos gyermekek gyógyítására ajánlották fel.

A RÉGI MAGYARORSZÁG ÍZEI
Megtelt szeptember elsõ hétvégéjén a Sóstói Múzeum-

falu, sikeres volt A régi Magyarország ízei elnevezésû
gasztrofesztivál, melyre több ezren látogattak ki, ahol a
kéttucatnyi fõzõcsapat régi, hagyományos ételeit kóstol-
hatták.

TIRPÁK FESZTIVÁL
Rengeteg nyíregyházit és turistát vonzott az õszi gaszt-

ronómiai nagyrendezvény a Kossuth térre, ahol szomba-

ton a Népi Ízek Találkozóját tartották, másnap pedig a IV.
Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnokságot – rengeteg sztár-
vendég fellépésével, mások mellett TNT élõ koncerttel.

RALLY EB NYÍREGYHÁZÁN

Novemberben Nyíregyházára figyelt a világ, hiszen a
Rally Európa-bajnokság záróversenyét november 8–10.

között Magyarországon, nyíregyházi központtal rendez-
ték meg. A Kossuth téren tartották a Rally Hungary pénteki
rajtceremóniáját, majd vasárnap a látványos belvárosi gyor-
sasági futamra sok ezer rajongó volt kíváncsi.

BRINGAVÁROS 7.1
Folytatódott az újabb bringás hagyomány, tavaly õsszel

12 regisztrációs és 6 szponzori pont várta a kerékpárosok
ezreit az önkormányzati rendezvényen.

IV. VÁROSI VERÉBAVATÓ
November 15-én tartották meg a Városi Verébavatót a

Váci Mihály Kulturális Központban. A rendezvényen 14
középiskola diákjai mérték össze tudásukat, ügyességü-
ket, a „széchenyis verebek” érdemelték ki az elsõ helye-
zést.

PÉKSZÖVETSÉG KONFERENCIA
A Magyar Pékszövetség november 16-án Sóstógyógy-

fürdõn, az új Hunguest Hotel Sóstó****-ban rendezte
meg 2019. évi közgyûlését, több száz szakember rész-
vételével.

SZINYEI IMPRESSZIÓI

Több mint 25 ezer látogatót vonzott a Jósa András Mú-
zeumba (és egyben Nyíregyházára is) a Szinyei Merse Pál
alkotásaiból (festmények, grafikák) rendezett kiállítás, ame-
lyet augusztus 23–november 24. között tekinthettek meg
az érdeklõdõk.

LEGEND RALLY
November 23-24-én Nyíregyháza adott otthont a Legend

Rally 2019-es évadzáró futamának. A nyitónapon 85 te-
repjáró rajtolt el a Kossuth térrõl.

ADVENTI FÉNYEK ÉS PROGRAMOK
December 1-jén dr. Kovács Ferenc polgármester jel-

képesen felkapcsolta az ünnepi díszvilágítást a Kossuth

téren, majd meggyújtották az elsõ gyertyát a város ad-
venti koszorúján. A Nyíregyházi Advent december 1–22.
között színes vásári forgataggal és szórakoztató színpadi
programokkal várta az ünnepre hangolódó nyíregy-
háziakat. A városháza dísztermében varázslatos karácso-
nyi kiállítás, az étteremben könyvtárak karácsonya fogadta
a látogatókat.
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BENCZÚR, KISFALUDI ÉS RIPPL-RÓNAI VÁRJA A NYÍREGYHÁZIAKAT
ÚJABB ÍGÉRETES ESZTENDÕ A TAVALY AZ ORSZÁG LEGJOBBJÁNAK VÁLASZTOTT JÓSA ANDRÁS MÚZEUMBAN

Benczúr Gyula, Kisfaludi Strobl Zsigmond és Rippl-
Rónai József állandó, illetve idõszaki tárlat, új kiállítótér,
Trianon centenárium, múzeumfalus évforduló és Kállay
Ház megnyitó szerepel a Jósa András Múzeum 2020-as
terveiben.

Sikeres esztendõt zárt tavaly a Jósa András Múzeum,
mely az Év Múzeuma lett. Kiállításaik, rendezvényeik több
mint 80 ezer látogatót vonzottak. Régészeik, történészeik
és valamennyi mûvészeti, illetve tudományágban alkotó
munkatársuk és a múzeumpedagógusok nívós szakmai
program részesei.

SIKERES VOLT 2019

– Láthatta a nagyközönség a Jégkorszak c. kiállítást és a
nagy mûvész, Szinyei Merse Pál 80 alkotása is szerepelt itt. Ezen kívül tudományos sikerekrõl is beszámolhatunk,

több kiadványunk jelent meg, valamint öt konferenciát
szerveztünk. Ha ezt idén is folytatni tudjuk, a siker az vál-
tozatlan lesz – fogalmazott visszatekintõjében dr. Rémiás
Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója.

CENTENÁRIUM, ÚJ KIÁLLÍTÓTÉRREL

Évfordulók, és az azokhoz kapcsolódó kiállítások, ren-
dezvények szerepelnek az új esztendõ terveiben. Készül-
nek a Trianon centenáriumára. A Múzeumok Éjszakáján
egy nagyszabású, saját dokumentumokból összeállított
kiállítást nyitnak. Benczúr Gyula halálának 100. évfordu-
lóján pedig soha nem látott kollekcióval jelentkezik a
múzeum, az épület földszintjén tervezett új kiállítótérben,

melynek névadója is Benczúr Gyula lesz. – Húsvét kö-
zeledtével egy nagyszabású hímestojás-kiállítást szeret-
nénk bemutatni, Magyarország egyik legnagyobb kollek-
cióját Putnokról hoznánk ide. Ezen kívül a kassai múze-
umból kapunk több mint 500 éves gótikus faszobrokat. Ez
a gyönyörû tárlat épp Bukovinában, Szucsávában van be-
mutatva, és visszafelé, mielõtt Kassára hazaérkezne, Nyír-
egyházán is megáll a gyûjtemény. Ezen kívül Kisfaludi Strobl
Zsigmond szobrait akarjuk bemutatni, azért, mert számta-
lan ponton kapcsolódik Nyíregyházához. Több alkotása is
található a városban, például a szomszédunkban a Vénusz
születése, vagy a Hõsök szobra a Hõsök terén – tekintett
elõre a megyei hatókörû városi múzeum igazgatója.

KÖLTÖZÕ GYÛJTEMÉNY, JUBILÁLÓ FALU

A Múzeumok Éjszakáján Törékeny vágyak címmel ne-
mes porcelánokat mutatnak be. Az év csúcsát vélhetõen a
Rippl-Rónai-kiállítás jelenti majd, ami október közepétõl,
három hónapon át lesz nyitva.

Ahogy 2018-ban reflektorfényben volt a 150 éves Jósa
András Múzeum, most mindkét intézményük ünnepel,
ugyanis a Kállay Gyûjtemény teljes anyagával beköltözik
a most felújítása második üteme alatt álló, Bessenyei téri
Kállay Házba (sokan kúriaként emlegetik), ahol egy új
várostörténeti kiállítást is kínálnak a látogatóknak. A mú-
zeumfalu alapításának 50. évfordulóján aztán új tárlatok,
szakmai konferenciák és a megszokott népszerû progra-
mok fogadják a látogatókat tavasztól.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)A Jégkorszak volt a tavalyi elsõ nagy siker

A Szinyei impressziói címû különleges kiállítást több
mint 25 ezren látták

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Kiemelkedõ sportrendezvények támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továb-

biakban: Bizottság) a Nyíregyházán lebonyolításra kerülõ nemzetközi és országos szintû, reprezenta-
tív, hagyományos és jelentõs nézettségre számot tartó sportesemények megrendezésének támogatása
érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.
rendelet) alapján, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének Sport célfeladatok – Kiemelkedõ sport-
rendezvények során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ
támogatás elnyerésére.

 A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából, valamint a sport, a mozgás és
egészséges életmód népszerûsítése érdekében a Nyíregyházán lebonyolításra kerülõ nemzetközi és
országos szintû, reprezentatív, hagyományos és jelentõs nézettségre számot tartó sportesemények, fel-
készülési tornák megrendezését lebonyolító sportszervezetek részére a 2020. december 31. napjáig
megvalósuló rendezvényekhez kapcsolódó szervezési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támo-

gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyi-
séggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas
színvonalon Nyíregyházán mûködõ sporttevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegy-
zett, sporttevékenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány,
egyesület vehet részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 206/

2019. (XII. 19.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Kiemelkedõ sportrendezvé-
nyek sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 6 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályá-

zati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
– az elbírálásnál meghatározó szempont a megrendezni kívánt sportrendezvényen részt vevõk szá-

ma (sportolói és nézõi létszám összege alapján kerül számításra), valamint a rendezvény besorolása
(országos vagy nemzetközi).

d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a közgyûlés határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a közgyûlés

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a közgyû-

lés határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2020. február 6. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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LÁZÁR ERVIN PROGRAM A SZÍNHÁZBAN
12 EZER GYEREKNÉZÕ KAPHAT KEDVET A TEÁTRUMHOZ AZ ORSZÁGOS PROJEKT KERETEI KÖZÖTT

A Farkas vs Piroska címû nagyszínpadi elõadással vesz
részt a Móricz Zsigmond Színház a tavaly októberben
indult ún. Lázár Ervin Programban, mely iskolásoknak ad
lehetõséget arra, hogy minden tanévben kulturális ese-
ményben legyen részük. A nyíregyházi társulattal 12 ezer
gyerek találkozik az évadban, ebben a keretben.

Az köztudott, hogy egy pedagógus, egy könyv, egy film,
egy utazás vagy színházi elõadás életre szóló, meghatá-
rozó élmény a gyerekek számára. Ez a gondolat vezette
nyilván a kultúráért felelõs döntéshozókat, amikor egy
korábbi kísérleti projekt után tavaly hivatalosan is meg-
nyitották a Lázár Ervin Programot, mondván, fontos, hogy
a diákok játszva, szórakozva szerezzenek ismereteket, a
tanórán kívül is.

MINDEN HARMADIKOS ÉS ÖTÖDIKES

– Október 15-tõl indult el ez az országos program. A
lényege az, hogy minden 3. és 5. osztályos általános isko-
lás diák évente egyszer színházi elõadást lásson. Termé-
szetesen a mi színházunk is részt vesz ebben a program-
ban. Igyekeztünk jól felkészülni rá, plusz 12 ezer gyere-
ket fogadunk be ennek a programnak a segítségével – is-
mertette a részleteket Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond
Színház ügyvezetõje. A színházak felelõssége olyan elõ-
adást mutatni a gyerekeknek, ami után kedvet kapnak a

színházhoz. A Móricz Zsigmond Színház Szilágyi Bálint
rendezését, a Farkas vs Piroska nagyszínpadi elõadást kí-
nálta.

A SZOMSZÉDBÓL IS JÖNNEK

A központi döntés és szervezés földrajzi szemponto-
kat is figyelembe vett, így került néhány zempléni tele-

pülés iskolája is Nyíregyházára. – Ez egy nagy lehetõség
egy hátrányos helyzetû település gyerekei számára, mert
nehezen jutnak el színházba szervezetten. Ugyan pályá-
zatok keretén belül az intézmény visz gyerekeket ren-
dezvényekre, táborokba, de ez a friss program nagyon
jó az általános iskolás gyerekek számára, mert új lehetõ-
séget nyit meg – nyilatkozta stábunknak Frikker
Györgyné, az olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola igaz-
gatója.

A MINISZTÉRIUM FINANSZÍROZZA

A Móricz Zsigmond Színház gyermekbérletében jegy-
zett elõadás szereplõit és történetét talán mindenki is-
meri. Piros kislányt az erdõbõl, tudnak a nagymama-
látogatásról, a farkas gonoszkodásáról és a vadász ak-
ciójáról. A gyerekeket rendre felkészítik az ilyen alkal-
makra, és a hírek szerint tetszett nekik a mese XXI. szá-
zadi változata. Az EMMI által szervezett és finanszíro-
zott program a diákok számára ingyenes, hiszen a kor-
mány 2020-tól évi 5 és fél milliárd forintot szán erre. A
kultúráért felelõs államtitkár 700 ezer ifjú nézõre, álta-
lános iskolás gyerekre hivatkozik, amikor az állami és
nem állami fenntartású színházakat, bábszínházakat,
egyéb kulturális intézményeket említi, akik regisztrál-
hatnak a programban.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

Egyéb versenysport támogatására

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiakban: Bizott-
ság) az országos bajnokság elsõ, második vagy harmadik osztályában szereplõ, egyéni sportágak esetén az országos
sportági szakszövetség, sportszövetség versenyrendszerében szereplõ sportolókat versenyeztetõ sportszervezetek támo-
gatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfi-
nanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének Sport célfeladatok – Egyéb versenysport során rendelkezésre álló támogatási
keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

 A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából az országos bajnokság elsõ, második vagy
harmadik osztályában szereplõ, egyéni sportágak esetén az országos sportági szakszövetség, sportszövetség verseny-
rendszerében szereplõ sportolókat versenyeztetõ sportszervezetek részére a 2020. december 31. napjáig megvalósuló
felkészülési és versenyeztetési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló

2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szö-
vetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide
nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas színvonalon
Nyíregyházán mûködõ sporttevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett, sporttevé-
kenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány, egyesület vehet részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 206/2019. (XII. 19.)

sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Egyéb versenysport sorról) finanszírozza.
a.) Pályázati keretösszeg: 16 500 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályázati célok kerül-

nek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
– utánpótlás-nevelés esetén az utánpótláskorú sportolók száma, a leigazolt és a versenyeztetett sportolók száma, az

elért eredményesség, a válogatott versenyzõk száma, valamint a versenyeztetés mennyisége és minõsége,
– versenysport esetén a bajnokság besorolása, a hazai és nemzetközi eredményesség, a válogatott sportolók száma,

az igazolt sportolók száma és azon belül az utánpótláskorúak száma, a támogatás és a saját bevétel aránya, hazai és
nemzetközi mérkõzések/versenyek száma, a sportági tradíciók,

– csapatsportágak esetén azonos sportágaknál a magasabb bajnoki osztályban versenyzõ csapat támogatható.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a közgyûlés határozatában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a közgyûlés határozatában

megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a közgyûlés határozatában

megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap” címû

formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz 2020. feb-
ruár 6. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., „A” épület 108. iroda, Polgármesteri Kabinet
Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formátumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt letölthetõ a
www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet

NYVDSE és iskolai diáksport támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiak-

ban: Bizottság) iskolai diáksport feladatokat ellátó iskolai sportkörök és diáksport egyesületek támogatása
érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. ren-
delet) alapján, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének Sport célfeladatok – NYVDSE és iskolai diák-
sport során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás
elnyerésére.

A pályázat célja: iskolai diáksport mûködésének támogatása által a sport és az egészséges életmód
népszerûsítésével a tanulók hasznos idõtöltésének minél szélesebb körû biztosítása (2020. december 31.
napjáig megvalósuló diákolimpiai versenyekre való felkészítés és versenyeztetés, a házi- és városi verse-
nyek szervezése, szabadidõs tevékenységek költségeinek támogatása).

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatá-

sáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel
rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapít-
vány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Köznevelési intézmény.
A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ iskolák és az iskolai

diáksport területén tevékenykedõ egyesületek, sportszervezetek, alapítványok vehetnek részt.
A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 206/

2019. (XII. 19.) sz. határozatában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (NYVDSE és iskolai diáksport
sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 28 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2020. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályázati

célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
Az intézmény tanulói létszámához viszonyítottan minél több diákot megmozgató, minél színesebb és

változatosabb, a városi sport terén az összefogást elõsegítõ feladatokat tartalmazó pályázatok elõnyben része-
sülnek. A támogatási összeg meghatározásánál szempont: a 2018/2019-es tanévben végzett sporttevékenység
(iskolai sportkörök száma, iskolában rendezett sportversenyek száma, más iskolák sportrendezvényein való
részvétel), diákolimpiai részvétel és eredmények, városi rendezvényeken való aktivitás.

d.) A megítélt támogatási összeg felhasználása az alábbi megoszlásban történhet:
– maximum 30% sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása,
– maximum 20% mûködési költségek (személyi és adminisztrációs költségek),
– minimum 50% sportversenyek szervezésével, azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások (utazás,

szállás, étkezés, nevezés, díjazás, játékvezetõi díjak).
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a közgyûlés határozatában

megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a közgyûlés hatá-

rozatában megállapította.
f.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a közgyûlés

határozatában megállapította.
g.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2020. február 6. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.,
„ A” épület 108. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formátumban a
sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 18., szombat 19.00 9-tõl 5-ig, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad

19.30 Tengeren, E. Kovács kamara bérlet, Krúdy Kamara

Január 20., hétfõ 9.30 Állati színjáték, Törpapa bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Állati színjáték, Szivárvány bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Ezeregyéjszaka, Ágacska bérlet, Nagyszínpad
19.30 Tanár úr kérem!, Kölcsey „D” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Január 21., kedd 9.30 Állati színjáték, Szimba bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Ezeregyéjszaka, Árgyélus bérlet, Nagyszínpad
11.00 Állati színjáték, Tom és Jerry bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Ezeregyéjszaka, Kodály bérlet, Nagyszínpad
17.30 Az írás, és ami mögötte van – Nõi szalon Vass Virággal, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Oscar, Széchenyi kombinált bérlet, Nagyszínpad

Január 22., szerda 19.00 Oscar, Arany kombinált bérlet, Nagyszínpad
19.30 Tengeren, Simor kombinált és kamara bérlet, Krúdy Kamara

Január 23., csütörtök 19.00 Oscar, Vasvári kombinált bérlet, Nagyszínpad

Január 24., péntek 18.00 Pregitzer Fruzsina önálló estje, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Oscar, Bérletszünet, Nagyszínpad

„A SZÍNHÁZCSINÁLÁS MAGA A CSODA”

Papp Dániel vérbeli színházi ember, mindent öröm-
mel csinál, ami a színházzal kapcsolatos. Színészként
végzett, emellett gyakran rendez is, a budapesti Vörös-
marty gimnázium drámatanára, sokat foglalkozik fiata-
lokkal, velük készített elõadásai szellemesek, kreatívak,
különleges élményt nyújtanak.

– Hogyan kezdõdött a diákokkal való munkád?
– A fõiskola után nem hagyományosan indult a pályám;

fiatalokkal kezdtem el dolgozni, konvencióktól mentes,
friss gondolkodású emberekkel, akikkel nagyon jó szín-
házat lehetett csinálni. Azóta sok minden történt, aminek
hatására egyre szabadabban merek és tudok kommuni-
kálni a diákokkal, így sokkal jobban tudunk figyelni egy-
másra, és figyelemre ebben a korban nagy szükségük van.
Persze jó játék is az egész.

– Mit gondolsz, hogyan érdemes leginkább ismeretet
átadni a fiataloknak?

– Azért hiszek nagyon a drámaoktatásban, mert ez egy-
fajta élménypedagógia. Élményeken keresztül a gyerekek
sokkal könnyebben foglalkoznak magukkal, a személyi-
ségükkel, a különbözõ játékokon át pedig szinte észrevét-
lenül képességeket is fejlesztenek. Amikor megkaptam a
felkérést az Ezeregyéjszakára, arra gondoltam, milyen jó
lenne kirántani õket a mobiljukból, a különbözõ kütyük
világából, rávenni õket az odafigyelésre. Ezért is szeret-
nék olyan technikai megoldásokat használni, olyan lát-
ványvilágot, ami majd „fölrántja” a tekintetüket, amitõl
sokkal könnyebben észreveszik azt, hogy ott fenn színé-
szek játszanak „igazi három D-ben”, és talán ennek a
varázsára is rá lehet õket ébreszteni.

– Az Ezeregyéjszaka meséinek számtalan feldolgozása
volt már. Ez a mostani miben lesz új, vagy más?

– Az elsõ gondolat, ami igazán megtetszett, az volt, hogy
ezekben az életmesékben sokféle emberi történet rejlik.
Az érdekelt, hogyan lehet minél több mesét úgy elmesél-
ni, hogy közben belenézünk nagyon is valóságos embe-
rek fejébe. Végül kialakult egy konkrét történet, melynek
ugyan a szereplõi ismerõsek – Aladdin, Jázmin, Dzsafár –,
de alapjában véve egy új mesérõl van szó. Fontos volt,
hogy a belsõ történetek olyanok legyenek, mintha az em-
ber „becsomagolná” az emlékeit egy mesébe, mi, alko-

AZ EZEREGYÉJSZAKÁVAL ÁTRÁNTHATJUK A FIATALOKAT A KÜTYÜK VILÁGÁBÓL A „VALÓDI” 3D-BE

tók pedig elõadás közben „kicsomagoljuk” ezeket, remé-
lem, a nézõk számára is érthetõen. Így lesz egy régi törté-
net, ami elsõre talán távolinak tûnt, egyszer csak közeli és
nagyon emberi.

– És milyen formában születik majd meg a színpadon
ez az új Ezeregyéjszaka-mese?

– Terveink szerint az elõadás során a mozgalmas, játé-
kos, zenével, énekkel dúsított jelenetek keverednek majd
a komolyabb, szimbolikus tartalmú részekkel. Fontos, hogy
mély dolgokról lehessen beszélni látványos eszközökkel.
Nagyon remélem, hogy olyan produkció lesz, amely a
felnõtt nézõknek is üzen valamit, érdekes lehet. A dzsinn
figurájával, a mágiával, amit õ képvisel, például nagyon
szeretném azt megjeleníteni, hogy a színházcsinálás maga
a csoda.

– Máshogy mesélsz, mióta magad is édesapa vagy?
– Én korábban nem sokat tudtam a kicsikrõl, gimnazis-

tákkal dolgoztam, és rengeteget tanultam a feleségemtõl,
aki nagyon bonyolult gondolatokat is egyszerûen tud át-
adni. Miközben a darabot írtam, ez az egyszerûség, ért-
hetõség egyre fontosabbá vált, ahogy a játékosság is. So-
kat mesélünk otthon, sokat improvizálunk, én a hangom-
mal is nagyon szeretek játszani, a gyerekek pedig nagyon
élvezik. A színházban épp ez a csoda: hogy bármi meg-
történhet, bármivé válhatunk, és nem kell hozzá sem tárgy,
sem kütyü, csak mi magunk.

(Szerzõ: Sediánszky Nóra)

Papp Dániel
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 A TAVALYI 43 565 AKTIVITÁS UTÁN ÚJRA: MOZDULJ!
GAZDAG MOZGÁSRENDDEL FOLYTATÓDIK 7. ÉVÉBEN HÉTFÕTÕL AZ ÖNKORMÁNYZATI SPORTPROGRAMSOROZAT

A 2013-ban indult ingyenes, az önkormányzat által szer-
vezett programsorozat népszerû és sokak által közkedvelt
mozgásformái mellett a 2019-es év mozgásrendje számos
új programot tartogatott a nyíregyháziak számára. S hét-
fõtõl még újabbakkal bõvül! A részletekrõl Hornyák Enikõ
sportreferens tájékoztatta szerkesztõségünket.

Eszerint tovább színesedtek a délelõtti programok, hi-
szen csütörtökön senior torna, pénteken pedig kismama
pilates várta a mozogni vágyókat, méghozzá egy új hely-
színen, a D Fitness Központban. Intenzív zsírégetésre kí-
nált kiváló lehetõséget csütörtök esténként a gymstick
mozgásforma, valamint a hétfõi Mozaik Med közösségi
futás. Elõbbi kinõtte a termet, így a nagy érdeklõdés miatt
a Zrínyibe költözik! (Lásd a táblázatban.)

LAKOSSÁGI KÉRÉSRE

Lakossági igényre újabb helyszínek bevonásával tovább
bõvültek a gerinctornaórák: a Hímes-Városmajor város-
rész lakói számára keddenként a Gárdonyi iskolában, a
Malomkertben élõknek pedig szerdánként a Móricz isko-
lában gyógytornászok tartottak foglalkozásokat. A hétfõn
induló szemeszterben pedig bekapcsolódik az orosi vá-
rosrész is – természetesen a helyiek kérésére –, õket szer-
dánként hattól várják gerinctornára.

BRINGÁZÁS ÉS SZTÁROK

A tavalyi év sem maradhatott nagyrendezvények nélkül:
szabadidõs, családi kerékpáros nagyrendezvényként ren-
dezték májusban a Bringa Pikniket (természetesen ez is lesz
idén tavasszal), szeptemberben pedig a BringaVáros 7.1. A
Fitt-események keretében márciusban és októberben Katus
Attila, áprilisban és novemberben pedig Béres Alexandra
mozgatta meg a Continental Arénába látogatókat.

736 FOGLALKOZÁS A KÉT FÉLÉVBEN

Januártól júniusig, majd szeptembertõl decemberig
összesen 29 héten keresztül, hetente több mint 35 foglal-
kozás, 20 helyszínen kínált sportolási lehetõséget minden
korosztály számára hétköznapokra és hétvégékre egyaránt.
Így tehát a Mozdulj Nyíregyháza! számokban: 2019-ben
29 hét – 736 foglalkozás – 43 565 aktivitás!

ÚJ ELEMEKKEL BÕVÜL

A programsorozat 2020. január 20-án folytatódik, az új
mozgásrendet táblázatban közöljük. A lényeg, hogy minden
népszerû foglalkozás megmarad, de továbbiak is színesítik a
programot. Ezek között szerepel a nõi vízitorna és úszások-
tatás (egyelõre a görögkatolikus iskolában), a Baba-Mama
tánc (a Lógjunk Anyuval Egyesülettel együttmûködésben), s
az áprilisi futófesztivál (errõl minden bizonnyal sokat írunk
még...), s mások, amik a táblázatban felfedezhetõek. A köz-
kedvelt Fittkeddek sorozata is folytatódik, Béres Alexandra
februárban, míg Katus Attila márciusban mozgatja majd meg
a nyíregyháziakat.                            (Szerzõ: Tarczy Gyula)



SPORT

2020. JANUÁR 17.14

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Január 19., vasárnap 18.00 Fatum Nyír-
egyháza–Jászberény nõi röplabdamér-
kõzés közvetítése

Január 18., szombat 18.00 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Jászberény
nõi röplabdamérkõzés
Január 19., vasárnap 17.30 Continental
Aréna, Hübner-Nyíregyháza BS–Hon-
véd kosárlabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

NAPELEMEK ADJÁK MAJD AZ ENERGIÁT A JÉGHEZ
Napelemeket kap a Városi Jégpálya. Ez

biztosítja aztán az áramellátás jelentõs ré-
szét. Mindez csökkenti a költségeket és
megújuló energiát használ majd a létesít-
mény, ezáltal a környezetet is védi.

Nagyüzem a Városi Jégpályán. A fiata-
lok és a családok körében népszerû a léte-
sítmény, szombaton és vasárnap pedig
utánpótlás jégkorongtornát is rendeztek. A
napokban a húszezredik látogatót is kö-
szöntötték.

A jégpálya népszerû a fiatalok körében,
és igazi közösségi tér lett. Nemcsak a kor-
csolya szerelmeseinek biztosít helyet, de
különbözõ rendezvényeket is tartanak a
sportlétesítményben. A jövõben is folyta-
tódik az Ovikori program, és a családi kor-
csolyázás is. A jég elõállítása, hûtése és az
öltözõk fûtése komoly energiát igényel,
ezért a Nyíregyházi Sportcentrum szeretett
volna olyan megoldást találni, mellyel csök-
kenthetõ a költség. Erre az építéskor még
nem volt mód, most viszont igen.

– A tavalyi évben kiemelt sportegyesü-
letként az Emberi Erõforrások Minisztériu-
mától jelentõs támogatást kaptunk, és en-
nek az összegnek egy részébõl most egy
energetikai korszerûsítés valósulhat meg.
Elkezdõdnek majd a munkák, és a követ-
kezõ szezont már megújult energia felhasz-
nálásával kezdhetjük – mondta Kõhalmi
Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügy-
vezetõje.

28,9 millió forintba kerül majd a fejlesz-
tés, és közbeszerzési eljárás után január
elején már a kivitelezõt is kiválasztották,
így a szezon vége után indulhat a munka.
Egy napelemrendszert telepítenek, mely

biztosíthatja az áramellátás egy részét. Mi-
vel a jégpálya egy évben csak 5-6 hónapot
mûködik, így a megtérülési idõ kicsit
hosszabb, a számítások szerint 3–5 év. Fon-

A NYÍREGYHÁZI FUTÓ MEGHÓDÍTOTTA A HEGYEKET
2019 nagyon jó év volt Belus Tamás szá-

mára. A nyíregyházi futónak sikerült meg-
nyernie a két leghosszabb hazai terep ult-
ra-trail versenyt, a 114 km-es Ultra-Trail
Hungaryt és a 108 km-es Vadlán Ultra Te-
repet. Kijutott a világ leghíresebb terep-
futóversenyére, az Ultra-Trail du Mont
Blanc-ra, ahol sorrendben másodszor a
145 km-es TDS nevû versenyen került a
legjobb százba és volt a legjobb magyar
futó. Versenyzett Olaszországban a Dolo-
mitokban és az Alpok szlovén hegyeiben
is. Az év végén pedig jött a legnagyobb
dicsõség, a Sportgálán õt választották az
Év Extrém Sportolójának Nyíregyházán.

– A 2020-as céljaim is hasonlóan ambi-
ciózusak. Az elsõ nagy feladatom, hogy a
január eleji sérvmûtétembõl teljesen felépül-
jek, és a lehetõ leghamarabb el tudjam kez-
deni a felkészülést a tavaszi/nyári versenyek-
re. Szeretnék elindulni a márciusi Bükki
Hardon, de ez azért nagyban függ attól is,
hogy mikor tudom elkezdeni a futást a mû-
tét után. Áprilisban egy egészen különleges
versenyen indulok, az elsõ rendezésû Black
Hole Ultra Runningon, aminek sem a táv-
ját, sem az útvonalát nem ismerhetik meg a
résztvevõk még a rajtban sem. Annyit tu-
dunk, hogy 50 és 120 km között lesz a táv,
és hogy Zircen fogunk rajtolni és itt is lesz a
cél – beszélt terveirõl Belus Tamás.

Tervezte, hogy indul a 160 km-es 100

miles of Istria nevû világkupafutamon, de
errõl lemondott végül, mert pont ekkor lesz
az I. Nyíregyházi Futófesztivál. Versenyezni
nem biztos, hogy fog, de ezen a rendezvé-
nyen mindenkinek ott a helye, aki fut, így
természetesen neki is.

– A tavaszi szezon legfontosabb verse-
nye az Ultra-Trail Hungary, az ország leg-
nagyobb terepfutó-rendezvénye, ahol idén
nagyon erõs nemzetközi mezõnyben pró-
bálom majd megdönteni 2018-as legjobb

A húszezredik látogatót köszöntötték
a jégpályán

Népszerû a Városi Jégpálya, a napokban jégkorongtornát is rendeztek a létesít-
ményben

tos szempont volt az energetikai korszerûsí-
tésnél a környezetvédelem is, a napelemek-
kel a létesítmény megújuló energiát hasz-
nál, azaz nem szennyezi a környezetet sem.

Belus Tamás a Dolomitokban és a Mont Blanc-on is futott

Belus Tamás 2019-ben az Év Extrém Sportolója lett Nyíregyházán, a díjat dr. Kovács
Ferenc polgármestertõl vette át, középen Kósa Árpád kabinetvezetõ

idõmet, és igyekszem a magyar futók kö-
zött a legjobb helyezést elérni – tette hoz-
zá a nyíregyházi sportoló.

Július elsõ hétvégéjén Spanyolországban,

a Pireneusokban vág neki a 162 km-es Val
d’Arannak (VDA), amiben 10 500 méter
szintemelkedést és 7 hegyet kell majd le-
gyûrniük, ez lesz az eddigi legnehezebb
versenye.

– Péntek este hatkor rajtol a mezõny, én
nagyjából 30 óra alatt tervezem teljesíteni
a távot, tehát valamikor vasárnap hajnal-
ban érek majd célba. Augusztus végén pe-
dig az év csúcspontja jön, a Mont Blanc
körüli TDS a maga 145 kilométerével és
9100 méter szintemelkedésével. Sorozat-
ban harmadszor vehetek részt az UTMB
fesztivál legnehezebbnek tartott versenyén,
ahol a tavalyi után idén is igyekszem a leg-
jobb magyar eredményt elérni és bevere-
kedni magam a TOP 100-ba – mesélte Be-
lus Tamás.

Az évet a Vadlán Ultra Tereppel és a len-
gyelországi Lemkowyna Ultra-Trail 100 ki-
lométeres távjával zárja majd, illetve ott
lesz a IV. Extreme Tarcal-Tokaj Körön is.
Soha ilyen kevés versenyt nem tervezett,
mint idén, de közülük öt is hosszabb lesz
100 kilométernél, úgyhogy nehéz, de na-
gyon izgalmas év áll elõtte.
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PROGRAMOK

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 14. RÉSZ

A Kossuth tér éjszaka 1969-ben

A KOSSUTH TÉR ÉJSZAKAI
FÉNYEI 1969-BEN

A képen az 1969-es Kossuth tér látható éjszakai fé-
nyekben, ahol ekkor már a jól ismert „ufólámpák”
világítottak. A fotó bal oldalán a Takarékpalota épüle-
te áll, melynek földszinti részén, a Csemege Áruház
kivilágított ablakaival hívja fel a figyelmet. Az ekkor
még Szabolcs Szállóként ismert Korona Szálló tetején
az Állami Biztosító (ÁB) neonfelirata látható, míg a
kép elõterében felbukkan a villamos vonala is. A fák
alatt némán parkoló gépkocsik tûnnek fel – köztük egy
kék 353-as és egy fehér 311-es Wartburg. A Korona
Szálló szomszédságában 1969-ben kezdik el építeni
a Hotel Szabolcs modern épületét.

A  fotót az MTI munkatársa, Vidovics István készí-
tette 1969-ben a budapesti Képzõmûvészeti Alap Ki-
adóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)

(Holmár Zoltán magángyûjteménye)

SZALAGAVATÓ AZ                   MÛSORÁN

A Nyíregyházi Televízió szalagavatós sorozatában
január 18-án, szombaton a Nyíregyházi Egyetem Eöt-
vös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
valamint a Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kol-
légium végzõsei mutatkoznak be.

Adásidõk: szombat 20.30, vasárnap 9.30, 20.00, kö-
vetkezõ hét szerda 20.00, csütörtök 8.30.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Póka Imre (11. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2020. január 21., 18.00 óra.
Helyszín: Kertvárosi Közösségi Ház,

Prága u. 7.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olva-
sókör találkozója a magyar kultúra napja alkalmából ja-
nuár 17-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Program: Ünnepi köszöntõ. Tartja: Oláhné Gócza Kriszti-
na osztályvezetõ (MZSMVK). Összehajló vers és ének –
zenés irodalmi mûsor. Elõadja: Abonyiné Antal Anna vers,
Severa Ágnes ének. Zongorán kísér: Csernák Tibor. Ked-
venc Kölcsey Ferenc versem! Az olvasóköri tagok felolva-
sása. Körvezetõk: dr. Bihari Albertné, Csabai László.

ÉLETMÓD ELÕADÁS január 18-án 15.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Elõadó: Jónás Csaba.

A BURATTINÓ BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSAI: január 18-
án 16.00 (bemutató elõadás) és 19-én 10.00: Dr. RaVaszil.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

PIKTOR TANODA január 19-én 9.00–12.00 óráig az
Alvégesi Mûvelõdési Házban.

LEVÉLTÁRI RENDEZVÉNY január 20-án 11.00 órától a
levéltár kutatótermében. Az „Arcok és könyvek a történe-
lemtudomány mûhelyébõl” sorozat következõ rendezvé-
nye: Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárát bemu-
tatja Lipthay Endre osztályvezetõ. Moderátor: Bánszki
Hajnalka igazgatóhelyettes.

ÜNNEPI PROGRAM a magyar kultúra napja alkalmá-
ból január 20-án 10.00 órától a Vasutas Mûvelõdési Ház-
ban. Információ: 30/218-1021.

SENIOR TORNA minden kedden a Jósavárosi Mûvelõ-
dési Házban.

BÖRCSÖK ATTILA GRAFIKUSMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA a
Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ: január 21–
február 27-éig.

ZÁRÓKIÁLLÍTÁS. A IX. Nyíregyházi Nemzetközi Fa-
metszõ Mûvésztelep zárókiállítása a Nyíregyházi Váro-
si Galériában. Megtekinthetõ: január 21–február 27-éig.

AZ „ALKOTÓ IDÕSEK” PÁLYÁZATI ANYAGÁNAK KI-
ÁLLÍTÁSA a Váci Mihály Kulturális Központban. Megnyi-
tó: január 22-én 16.00 órától. Köszöntõt mond: dr. Ulrich
Attila, Nyíregyháza MJV alpolgármestere. A tárlatot meg-
nyitja: Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója. Megtekint-
hetõ: február 28-áig.

KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ január 24-én 10.00 órától a
Butykai Mûvelõdési Házban.

ALVÉGESI PÓTSZILVESZTER január 25-én 19.00 órá-
tól az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Zenél a VOX Együt-
tes.

REKORDÉV AZ ERDEI ISKOLÁBAN
Minden tekintetben rekordév volt a 2019-es az ala-

pítása tizedik évfordulóját ünneplõ Pál Miklós Erdé-
szeti Erdei Iskolában. A NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi
Erdészete által fenntartott intézményben 427 erdõpe-
dagógiai órát tartottak tavaly, ezeken csaknem 6000
gyerek és kísérõ vett részt. 35 óvodás és 157 iskolás
csoportot fogadott az erdei iskola, de voltak elõadá-
sok felnõtteknek, és lebonyolítottak több nagyrendez-
vényt is – kaptuk a cég sajtóközleményében.

Idén a jól bevált programok mellett új foglalkozást
is hirdet a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola „Füles és
társai” címmel. Ez természetesen nem Micimackóról
és barátairól szól. Az Év Madarát, az erdei fülesbag-
lyot, valamint a Sóstói-erdõben élõ többi éjszakai ra-
gadozót mutatja be, és kiemelten foglalkozik az Év
Fájával, a tatár juharral. Az erdei fülesbagoly lesz a
témája az erdõk nemzetközi napjára kiírandó rajzpá-
lyázatnak is – tájékoztatott a NYÍRERDÕ Zrt.
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DOHANICS JÁNOS, A „TANÍTÓK TANÍTÓJA”
A Kölcsey gimnázium falán 2009 óta

emléktábla hirdeti, hogy az egykor e
falak között mûködõ Tanítóképzõ In-
tézetnek elõbb tanára, majd igazgató-
ja volt Dohanics János. A „tanítók ta-
nítója” egy kárpátaljai kis településen,
Ötvösfalván született 1893. január 16-
án. Az Ungvári Görög Katolikus Taní-
tóképzõ Intézet sikeres elvégzését kö-
vetõen, a kárpátaljai Kövesliget elemi
iskolájában kezdte meg pedagógusi hi-
vatását. Közben a Pázmány Péter Tu-
dományegyetem fizika–matematika
szakán is diplomát szerzett. Az egye-
tem elvégzése után Székelykeresztúrra
helyezték, ahonnan a románok bevo-
nulása után távozott. 1919-tõl 1926-
ig a Sárospataki Tanítóképzõben taní-
tott.

Nyíregyházi pályafutását 1926-ban, az Állami Taní-
tóképzõ matematika–fizika szakos tanáraként kezdte. Tíz
évvel késõbb már az iskola igazgatójává nevezték ki.
Felújíttatta az iskola és az internátus épületeit, szorgal-
mazta a növendékek testedzését, telenként korcsolya-
pályát létesített az iskola udvarán és megszervezte a
gyakorló iskola cserkészcsapatát. A képzõ volt az egyet-
len az országban, ahol görögkatolikus kántorképzést is

folytattak, biztosítva ezzel a görög-
katolikus iskolák tanítóságának után-
pótlását.

1929-ben megnõsült, három gyer-
mekük született. Az intézmény falai
között éltek, így családias kapcsolat
alakult ki a képzõs növendékekkel,
akik hálásan emlékeztek az itt töltött
éveikre. Dohanics tagja volt a Besse-
nyei Körnek, elnökségi tagja a Turáni
Körnek és a Görög Katolikus Egyház-
tanácsnak. Az 1940-es években tan-
ügyi fõtanácsosi kinevezést kapott.
1944 õszén, amikor a háború miatt a
tanárok és a diákok is szétszéledtek,
õ a helyén maradt és megvédte az
iskoláját, ahol a harcok befejeztével
azonnal megkezdte a tanítást. 1949-

ig maradhatott igazgató, de mint matematikatanár to-
vább taníthatott. 1959-ben megszûnt a középfokú taní-
tóképzés, ekkor nyugdíjba vonult. 1979. október 11-én
hunyt el.

Életével is hirdette a növendékeknek, hogy „a tanítói
munka soha meg nem fizethetõ apostolkodó áldozat,
amelyre áhítattal, idealizmussal kell készülniük”.


