NAPRÓL NAPRA

A HÉT

NOVEMBER 15., PÉNTEK

NOVEMBER 15., PÉNTEK

MÁGA KONCERT

90. SZÜLETÉSNAP

A hegedûmûvész a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban adott jótékonysági koncertet. A Prima Primissima-díjas elõadó népszerû, klasszikus
dallamokat szólaltatott meg. A koncert
kedvezményezettje a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskola volt.

Kilencvenedik születésnapot ünnepeltek Nyíregyházán. Huba Endrénét dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte. Elvira néni Lónyán született, édesapja a lónyai gróf birtokát
igazgatta. 15 éves volt, amikor a család
Szabolcsba költözött.

NOVEMBER 15., PÉNTEK

NOVEMBER 16., SZOMBAT

EGYÜTTMÛKÖDÉS
AZ IFJÚSÁGÉRT

WEÖRES SÁNDORRA
EMLÉKEZTEK

Nyíregyházán tartotta éves rendes
gyûlését a Kárpát-medence ifjúságszakmai szervezetei által létrehozott Juventus Soliditas hálózat. A hét országból érkezett fiatalokat Jászai Menyhért alpolgármester fogadta a városházán.

Az író-költõ születésének centenáriuma tiszteletére szerveztek vetélkedõt
a Móricz Zsigmond könyvtárban. A költõ születésének 100 éves évfordulója alkalmából középiskolások adtak számot
tájékozottságukról.

NOVEMBER 16., SZOMBAT

NOVEMBER 19., KEDD

ZENEI EST A BENCS VILLÁBAN

IFJÚ KUTATÓK A VASVÁRIBAN

Kiss Virág zongoramûvész és Dezsõ
Sándor gordonkamûvész adott kamarakoncertet szombaton a Bencs Villában.
A Budapestrõl érkezett mûvészek a barokk világától egészen a 21. századig
vonultattak fel zenemûveket.

A Vasvári Pál Gimnáziumban természettudományos diákköri bemutatót tartottak. A gimnázium tanulói érdekes kísérleteket és prezentációkat mutattak
be. A Debreceni Egyetemrõl meghívott
elõadók is emelték a rendezvény színvonalát.

TÖBB JÁTÉK
A JÁTSZÓTEREKEN
Befejezõdött három nyíregyházi játszótér bõvítése. A játszóhelyeken csaknem 10
millió forint értékben helyezett ki új játékeszközöket a NYÍRVV Nonprofit Kft. A
bõvítés célja, hogy olyan játékokat állítsanak fel, amelyek népszerûek a gyermekek
körében és minél szélesebb korosztály számára biztosítják a játéklehetõséget.
A Vécsey utcán a talajrendezési munkálatokat követõen egy tornyos, többfunkciós, csúszdás játékvár készült el, amely
alá ütéscsillapító talaj került. A Stadion utcán egy háromtornyú, többfunkciós várat
csúszdákkal és egy egyensúlyozó-kígyót
helyeztek ki. Itt is speciális burkolat védi a
kicsik testi épségét. A Kossuth utcán is egy
háromtornyú játszóvár, új hinta, valamint
bébi- és laphinta várja a kicsiket.
Az idei évben egyébként két teljesen új
játszóteret alakított ki a városüzemeltetõ
gazdasági társaság, a Kertvárosban az Alkotás utcán és Sóstóhegyen az Úttörõ ut-

cán. Számos helyen pedig felújítást végeztek, – többek között – az Árok utcán, a Fazekas János téren, a Stadion utca 24–26.
sz. alatt, a Szabó Lõrinc utcán és a Robinson-dombon, a Bujtosi városligetben és az
Alma utcán.
Azt is megtudtuk, hogy ezen túl folyamatosan végzik a már meglévõ játszóterek (90 darab) karbantartását, a leromlott,
balesetveszélyessé vált játékok cseréjét,
valamennyi játszótéren frissítik a homokozók földjét, és újrafestik a játékokat.
Az idei évben a város csaknem 45 millió forintot fordít játszóterek fejlesztésére.
De nemcsak a gyerekekre, hanem a felnõttekre is gondoltak a társaság szakemberei, hiszen Nyíregyházán elõször négy
„felnõtt-játszóteret” is kialakítottak. A
kondiparkok létrehozását a nyíregyházi
önkormányzat finanszírozta, mely 22 millió forintba került.

TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS
Még lehet jelentkezni a téli közfoglalkoztatási és képzési programra.

NOVEMBER 20., SZERDA

NOVEMBER 20., SZERDA

MAMI MOZDULJ!

SIKERESEN VETÉLKEDNEK

„Míg az anyu tornázik és jógázik, a
kisbaba a Csiriptanyán mókázik.” – ezzel a szlogennel várják a kismamákat
tornára a könyvtárba szerdánként 9–10
óra között. Az ingyenes foglalkozások
feltétele, az érvényes olvasójegy a Mozdulj Nyíregyháza! program keretében.

A 2013-as Polgárok Európai Éve alkalmából nemzetközi vetélkedõsorozaton vesz részt a nyíregyházi Vásárhelyi
Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola 5 diákja, akik a
verseny elsõ fordulóját sikeresen teljesítették.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. is részt vesz
a téli közfoglalkoztatási programban,
mely során 570 embert von be a társaság képzéssel egybekötött közfoglalkoztatásba. A program 2014. április
30-áig tart, melynek ideje alatt a résztvevõk bruttó 75 500 forint bért kapnak. Az érdeklõdõk számára alapkom-

FOLYTATÓDIK AZ ÚTHELYREÁLLÍTÁS
Jól haladnak a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó úthelyreállítások. A következõ hetekben már azok a szakaszok
következnek, ahol jelenleg még csatornáznak.
Mint ismeretes, Nyíregyháza saját forrásból több mint 30 kilométeres szakaszon teljes szélességben állítja helyre a
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petencia és betanító jellegû képzések
indulnak, melyekre még várják a jelentkezõket.
A közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban érdeklõdni személyesen a
NYÍRVV Nonprofit Kft. telephelyén, a Tüzér utca 2–4. szám alatt, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában lehet,
telefonos tájékoztatás a 42/548-472-es
számon kapható.

felbontott útszakaszokat. A következõ
hetekben az alábbi területeken várható
útépítés: Petõtanya u., Mályva u., Zsurló u., Polyákbokor, Újtelekbokor,
Salamonbokor, Hímes u., Jég u., Búza
u., Bocskai u., Móricz köz.
Az érintett szakaszokon kérik a lakosság türelmét és megértését!

KÖZLEMÉNYEK

KULTÚRA

LENNI (VAGY NEM LENNI) PUSKÁS TIVADARRAL
Puskás Tivadar színész Miskolctól Debrecenig, Budapesttõl Vásárosnaményig sok helyen rendezett már,
ám a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán most
szombaton láthatunk elõször felnõtt elõadást az õ vezénylete mellett Lenni vagy nem lenni címen.

Rendezések jegyében telt el nyarának jó része is.
Tiszavasváriban a Deja Vu színkörrel a Család ellen nincs
orvosságot vitte színre, Vásárosnaményban a Kontársulattal
a Csalfa asszony, csalfa férj címû darabot, Kisvárdán pedig a DoktoRock elõadásában a Made in Hungáriát a szabadtéri színpadon. Bár kiválónak tartja az ottani társulatot
is, de a produkció fényének emelése érdekében meghívták a Madách Színházból fellépõként a Kisvárdáról származó Nagy Sándort, valamint Tivadar fiát, Puskás Pétert,
az Új Színházból pedig Kovács Lottit. Akkora volt a siker,
hogy a tervek szerint a következõ idõszakban több helyen
is bemutatják majd.
– Korábban évekig tanítottam az ország különbözõ városainak színiiskoláiban, ahol vizsgarendezéseim is voltak, de remekül tudtunk együtt dolgozni például a Bolygó
Kultusz Motel társulattal is… A Móricz Zsigmond Színházban a Csizmás Kandúrt és a Hókirálynõt vittem színre,
amelyeket lelkesen fogadtak a gyerekek. A Lenni vagy nem
lenni címû komédia nagyszerû rendezõi feladat számomra, a színészi játékra is kiváló lehetõséget ad a társaimnak, s egy kis szerepet én is kapok benne.
A történet ötletadója Lengyel Menyhért író, aki a magyaron kívül egy nyelvet se beszélt, színmûveit mégis 30
nyelven játszották nagy sikerrel. Hitler elõl menekülve
1937-tõl Hollywoodban, majd a II. világháború után Rómában alkotott. Õ írta A csodálatos mandarin címû „pantomimmesét”, amelybõl Bartók Béla táncjátéka készült, A
waterlooi csata címû darabját jónéhány éve a Móricz Zsigmond Színház is bemutatta, a Ninocska címû filmjét Greta
Garbo fõszereplésével Oscar-díjra jelölték…

Fotó: kulturszalon.hu

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Balról: Puskás Tivadar, Horváth László Attila, azaz a rendezõ-szereplõ a színésztársával próba közben
– Lengyel Menyhért már az Egyesült Államokban élt,
amikor az 1942-ben írott filmforgatókönyvében kigúnyolta, nevetségessé tette a hitleri Németországot. Kissé mesés a Lengyelországban játszódó történet: azt sugallja,
mindez megtörténhet – tudtuk meg a rendezõtõl. – Ebben
az elragadóan mulatságos történetben egy csapat színész
küzd a hitleri démonnal a fennmaradásért, a színházért,
szembeszállnak a történelem nagy erõivel, és gyõznek.
1939 augusztusában Varsóban indul a történet. Egy színészházaspár szerelmi háromszögbe keveredik. Jön a német megszállás, s a színtársulatnak el kell játszania, hogy
ott van a nácik fõhadiszállása. Kémügy, gyilkosság, szerelem bontakozik a színen, bizonyos emberek pótlása, de a
többi maradjon titok a szombati premierig! Hamlet-elõadás zajlik a varsói színpadon végig, de nem csak erre
utal a cím: a Lenni vagy nem lenni egyben az egész országra, korra vonatkozik. Az író ötletébõl két filmet is készítettek: az egyiket 1942-ben, a másikat 1983-ban. Ez
utóbbi könnyedebbre, humorosabbra sikeredett. Hozzám

az elsõ közelebb áll, ugyanis a darab komikus oldalának
megtartása mellett szeretném, ha lennének benne nagyon
komoly történések is. Sok helyszínen játszódik a történet,
villámöltözések vannak benne… Pálóczy Magdolna remek látványtervei valósulnak meg a színpadon.
Puskás Tivadar több színházi forgatókönyvet elolvasott
a rendezésre készülve. Lengyel Menyhért 1942-es filmforgatókönyvének szellemiségéhez véleménye szerint
közelebb áll az amerikai Nick Whitby által létrehozott,
melyet Hamvai Kornél fordított. Elõadásuk ez alapján készült, mert játékosabbnak, üzenetében gazdagabbnak, bár
megvalósításában sokkal nehezebbnek találta. Színészi
szempontból is feladja a leckét a sok-sok átváltozás, ugyanakkor kiváló játszási lehetõséget kínál. A fõbb szerepekben Horváth László Attila, Gosztola Adél, Varga Norbert,
Horváth Margit, Tóth Zolka, Fellinger Domonkos, Kuthy
Patrícia, Jenei Judit és Tóth Károly láthatók.
Beszélgetésünk alkalmat adott arra is, hogy a Barátok
közt címû televíziós szappanoperában mostanában sugárzott szerepérõl szót váltsunk.
– Nyáron forgattuk azokat a részeket, amelyeket augusztus végétõl decemberig több részben vetítenek a tévében. Egy nap több részt is felvettünk. Egy lezüllött bokszolót alakítok, aki a szaktudását próbálja árulni. Alkoholista, dohányos, nem egy közkedvelt figura! Szemben a
dél-amerikai szappanoperák szereplõivel, akik nem tanulnak szöveget, csak a fülhallgatón keresztül ismerik meg a
mondataikat, nálunk nem lehet a stúdióba szövegtudás
nélkül bemenni. Vannak olyan állandó szereplõk, akik
reggeltõl estig forgatnak, s aztán még a kezükbe kapják a
másnapi szöveget, hogy tanulják meg. A mi sorozatszínészeink is nagyon tehetségesek.
November végén újabb kiváló feladat vár rá: kezdõdnek az Anconai szerelmesek 2. próbái. Lesznek benne új
szereplõk is, de többnyire a korábbi elõadásban játszó
színészek viszik tovább a karakterüket. A többit egyelõre
övezze titok! A premierre januárban kerül sor.
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