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CSÖKKENT A HIÁNYZÁS. Harminc százalékkal csökkent az igazolatlan iskolai hiányzások
száma. A javuló eredmények a kormányzati
intézkedésnek köszönhetõek.

5

MEGÚJULT ISKOLA

6
SZABÁLYKÖVETÕEK A
KUTYATULAJDONOSOK.
A közterület-felügyelet
munkatársai fokozottan
ellenõrizték, hogy a
kutyatulajdonosok
betartják-e az ebtartásra
vonatkozó szabályokat.
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ÓPERENCIÁN TÚL

A JÉGCSAPOK ELTÁVOLÍTÁSA. A lakóingatlanokon, középületeken,
egyéb épületeken megjelenõ és a lakosságra
veszélyt jelentõ jégcsapok
eltávolítása az ingatlantulajdonosok felelõssége.

TURIZMUS: KÖZÖS SIKERÜNK
A turisztikai szakma évadnyitó gáláján, a Budapesti Kongresszusi Központban mutatták be azt az exkluzív kiadványt,
amely azt az 50 embert mutatja be, akik a legnagyobb befolyással voltak Magyarország turizmusának 2013. évi alakulására. Õk azok, akik leginkább hozzájárultak ahhoz a közel
1500 milliárd forinthoz, ami az ország turizmusból származó
bevétele. Dr. Kovács Ferenc Magyarország egyik legsikeresebb
polgármestere a turizmus területén, hiszen Nyíregyháza három év alatt turisztikailag a legdinamikusabban fejlõdõ város
lett. A kiadvány kapcsán az ATV kedd reggeli mûsorának vendége volt Nyíregyháza polgármestere és Bocskai Péter, a
NYÍRVV Kft. ügyvezetõje (4. oldal). A mûsorban is szó esett az
elmúlt évben elért turisztikai eredményekrõl. Ezekrõl olvasóink is képes összeállítást láthatnak lapunk 8-9. oldalán.
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FÉNYESEDÕ VÁROS
Húsz nyíregyházi utcában fejezték be a közvilágítás fejlesztését. Az ingatlanokat megközelítõ utak megvilágítását a lakosság kérelmezte, és elsõsorban külterületi városrészeket érint a 34 millió forintos beruházás, melyet saját forrásból finanszírozott az önkormányzat, például Sóstóhegyen, Nyírszõlõsön, Nagyszálláson és Antalbokorban. Mint
ígérik: folytatása következik! Képünkön az errõl szóló bejelentésen dr. Kovács Ferenc
polgármester és Petneházy Attila, önkormányzati képviselõ. Részletek a 3. oldalon.

TOVÁBB BÕVÜL AZ ÉLMÉNYFÜRDÕ
Február 10-én bezár az Aquarius Élményfürdõ és megkezdõdik a bõvítése. A 380 millió forintos beruházásból – többek között – átalakul a szaunavilág, bõvítik a
termálmedencék számát, és új gyógyászati részleget
építenek.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Február 10-én bezár az Aquarius Élményfürdõ és megkezdõdik a bõvítése. A nyíregyházi önkormányzat 2,1
milliárd forintot nyert a Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbõvítés Sóstó-gyógyfürdõn címû
pályázatával. A támogatás 100 százalékos, tehát önerõt
nem igényel. A projekt keretében 380 millió forintot fordítanak az élményfürdõ bõvítésére és az új gyógyászati

szárny megépítésére. Az 1500 négyzetméternyi építési
területbõl 900 négyzetméter lesz az új szárny, és 600 négyzetméteren folynak majd a belsõ átalakítások.
Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, a beruházások a tavaly elnyert
gyógyhely minõsítés infrastrukturális hátterét adják. Átalakul a szaunavilág, bõvítik a termálmedencék számát, és
új gyógyászati részleget építenek.

FEDETT LESZ AZ ÖTVENES
A földszinten átalakul a szaunavilág, lesz sóbarlang,
jégkamra, két váltófürdõs medence, valamint egy új gyógymedence. Az emeleti részen alakítják ki az új gyógyászati
szárnyat, ahová lifttel érkezhetnek a vendégek. Megépül
a fizikoterápiás részleg, lesz orvosi rendelõ, négy

masszázs- és egy száraztorna-helyiség, iszapkezelõ, szénsavkezelõ, valamint új terápiaként helyet kap egy cryo
szauna is. A projekt keretében lefedik az 50 méteres úszómedencét, és egy 94 méteres folyosóval összekötik az élményfürdõ épületével. A beruházás várhatóan a nyár közepére-végére fejezõdik be, de a szezon kezdetén már
részleges nyitva tartással várják a vendégeket.

TÖBB FÜRDÕLÁTOGATÓ
A vezérigazgató arra is kitért: az elmúlt évben újra nõtt
a nyíregyházi fürdõk látogatottsága, 2013-ban több mint
467 ezer vendégük volt. A tavalyi nettó árbevétel pedig
meghaladta az 1 milliárd 20 millió forintot. Bíznak abban, hogy a folyamatos fejlesztések és külföldi kampányok egyre több turistát vonzanak majd Nyíregyházára.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

VONÓSKONCERT

Ybl Miklós születésének 200. évfordulója a Magyar Építészet Éve. Ebbõl az alkalomból konferenciát tartottak, ahol
ismert szakembereket kértek fel prezentációra. Nyíregyháza és kistérsége uniós
pályázatainak eredményeirõl Kósa Tímea
alpolgármester beszélt.

A Szalka Consort Vonószenekar muzsikájában gyönyörködhetett a közönség
pénteken este a Bencs Villában. A mátészalkai elõadók koncertjének repertoárján igényesen összeválogatott és elõadott
zenemûvek szerepeltek, melyek egyöntetûen elnyerték a közönség tetszését.

3,5 MILLIÁRD FORINT JUT
AZ ERZSÉBET-PROGRAMRA
Idén 3,5 milliárd forintot fordítanak
az Erzsébet-programra – ezt Nagy Anna
szóvivõ jelentette be Nyíregyházán. Az
elmúlt két évben összesen 250 ezer
ember vett részt a programban, a megyébõl 6800 fõt vontak be. Újdonság
januártól, hogy az érintettek már segítséget is kaphatnak a kormányhivatalokban a jelentkezéshez.
Igazi sikertörténetnek nevezte Vinnai
Gyõzõ megyei kormánymegbízott az Erzsébet-programot. Azt mondta, az állam szoci-
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DIPLOMAOSZTÓ

TÁNCHÁZ SÓSTÓN

285-en kaptak diplomát a keresztféléves vizsgaidõszakban a Nyíregyházi
Fõiskolán. A diplomaosztó ünnepségen
átadták a fõiskola kitüntetéseit is. Dr. N.
Szabó József Professor emeritus címben
részesült.

Táncházba várták az érdeklõdõket
szombat délután a Sóstói Múzeumfaluba. A hat héten át tartó, e hétvégén is folytatódó rendezvény célja, hogy megismertessék az embereket a magyarok lakta vidékek táncaival, kultúrájával és ízeivel.
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CSALÁD 2014.

MÛTEREM-GALÉRIA

A Vizuális Kultúra Intézet által, „Család 2014” címmel megrendezett vizuális alkotási-tervezési verseny keretében
készült alkotásokból nyílt kiállítás a
Nyíregyházi Fõiskolán. A tárlat megnyitóján adták át a verseny díjait is.

Mûterem-galériát nyitott Madarassy
György festõmûvész a Szent Miklós téren, ahol az alkotófolyamat közben is
láthatják a mûvészt és megnézhetik az
elkészült festményeket. A mûterem-galéria hétköznaponként délután 2 és 5
óra között várja a látogatókat.
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JAPÁN ZENÉSZEK

FONTOS A FELÜLVIZSGÁLAT

Japán zeneakadémisták adtak koncertet Nyíregyházán. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem nyolc japán hallgatója fõként európai szerzõk ismert dallamaival, de kortárs és tradicionális japán zenével is megajándékozta a hallgatóságot.

Haláleset nem, de személyi sérülés 19
esetben történt kéménytûz és szén-monoxid-mérgezés miatt a megyében. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tûzmegelõzési Bizottság és a Thermoszol Kft.
szakemberei felhívták a figyelmet a kémények vizsgálatának fontosságára.
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NÉPSZERÛ ÜDÜLÉSEK
– 2013-ban 4 ezren jelentkeztek a szociális üdültetésre, elsõsorban nyugdíjasok,
nagycsaládosok, fogyatékkal élõk, míg a
gyerektáborok is nagyon népszerûek voltak – mondta el a kormánymegbízott. –
Vannak általános és tematikus táborok is,
melyek tavaly 2800 gyermeknek nyújtottak felejthetetlen élményt, ahol kiváló szakemberekkel, példaképekkel találkozhatnak
a gyerekek.
Tavaly 3 milliárdot költöttek a programra, idén pedig már 3,5 milliárd jut erre. Ezt

FEBRUÁR 4., KEDD

2

ális szerepvállalása a megyében intenzívebben jelenik meg, mert itt a nyugdíjak és a
keresetek is az országos átlag alatt vannak.
Az Erzsébet-program két évvel ezelõtti
indulása óta meghaladta a 250 ezret az
üdültetésben részt vevõk száma. A gyermekek mellett a nyugdíjasok, a nagycsaládosok és a fogyatékkal élõk is éltek a lehetõséggel, a szám nemzetközi viszonylatban
is jónak mondható. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyébõl is több ezren vettek részt.

nem a költségvetés terhére finanszírozzák,
hanem az Erzsébet-utalványokból befolyt
összegbõl.
A program táborainak támogatása is
magas, a legtöbb esetben meghaladja a 90
százalékot. A gyereküdültetésben például
100–200 forint volt az önrész azoknál a családoknál, ahol az egy fõre esõ jövedelem
nem éri el a minimálbért. Az idén új táborok és más üdülési formák is indulnak.
– A szociális üdülések legfontosabb újdonsága a nyugdíjasoknak szóló fürdõjegy
pályázat, ami nagyon hamar, azt gondolom,
hogy a várakozáson felül, gyorsan betelt,

hiszen két hét alatt érkezett 15 ezer pályázat, ami érvényes is volt – mondta Nagy
Anna, az Erzsébet-program szóvivõje. –
A fürdõjegy pályázattal 15 ezer nyertes
nyugdíjas, 2500 forintos önrész befizetése
mellett, az ország akár 60 gyógyfürdõjébõl
válogathat, és van olyan, ahová akár 30szor is ellátogathat. A programban Nyíregyháza vendéglátóként is részt vesz.
– Nyíregyháza tárt karokkal vár mindenkit – mondta Petneházy Attila önkormányzati képviselõ. – Az elmúlt nyáron városunk
már biztosított lehetõséget az Erzsébet-program vendégei számára. Megoldást keresnek
arra is – mondta a képviselõ –, hogy a sóstógyógyfürdõi élményfürdõt is beemelhessék
az Erzsébet-programba.
A programok eddigi legidõsebb résztvevõje egyébként egy 104 éves hölgy volt, a
legfiatalabb pedig egy néhány hetes csecsemõ. A programokra az interneten lehet jelentkezni. Akik nem értenek a számítógéphez vagy nincs internet-hozzáférésük, segítséget is kaphatnak januártól a kormányhivatalokban.

NE SZENNYEZZÜK TOVÁBB A LEVEGÕT!
A hét elejétõl folyamatos volt a tájékoztatás arról, hogy Nyíregyházán a szálló por
légköri koncentrációjának átlagértéke – a
Széna téri mérõállomás adatai szerint – túllépte a riasztási küszöbértéket. Bár az idõjárás-elõrejelzés szerint hétvégére már
javulás várható, fontos tudni, hogy a légkörben lévõ nagy mennyiségû szálló por
egészségügyi kockázatot is rejt. A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem
kötõhártyáját, a felsõ légutak nyálkahártyáját is.
Veszélyeztetettek a légúti betegségben
szenvedõk, az idõsek és a kisgyermekek.
Õk kerüljék a szabadban való hosszabb

idejû tartózkodást, és a szellõztetést lehetõleg a déli, kora délutáni órákban végezzék.
Szmogriadó esetén a légszennyezettség további romlásának elkerülése érdekében, kerüljék a személygépjármûvek
(fõként dízel üzemûek) használatát, lehetõség szerint utazzanak tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalogosan,
valamint fûtésnél (amennyiben lehetõségük van rá) a szilárd tüzelés helyett a
gáztüzelést részesítsék elõnyben.
A legfrissebb levegõminõségi adatokat megtalálják a következõ internetes
honlapon: www.kvvm.hu/olm.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

KÖZVILÁGÍTÁS SAJÁT FORRÁSBÓL
Húsz nyíregyházi utcában befejezõdött a közvilágítás fejlesztése. Az ingatlanokat megközelítõ utak megvilágítását a lakosság kérelmezte, és elsõsorban külterületi városrészeket érint a beruházás.
Dr. Kovács Ferenc polgármester és Petneházy Attila,
önkormányzati képviselõ Nyírszõlõsön jelentette be az
önerõbõl megvalósított beruházást.

34 MILLIÓ ÖNERÕBÕL
Dr. Kovács Ferenc elmondta: Ez a beruházás mind közlekedésbiztonsági, mind közbiztonsági szempontból nagyon fontos volt és azt is szem elõtt tartottuk, hogy ezen a
területen élõk, az alapvetõ infrastruktúra hiánya miatt,
másodrendû nyíregyházinak érezték magukat. Most jutottunk el abba a helyzetbe, hogy a pénzügyeinket rendbe
raktuk és ennek köszönhetõen ebben az évben 34 millió
forintot tudtunk fordítani erre a fejlesztésre is. Nagyon örülünk, hogy eljutottunk ide, és természetesen szeretnénk
ezt az irányt is folytatni. Az ez évi költségvetésben is tervezünk a közvilágítás fejlesztésére forrást, hogy a külterületi utcák is biztonságosabbak legyenek minden szempontból. Azt remélem, hogy 1-2 éven belül az egész városban
meg tudjuk majd oldani a közvilágítás helyzetét.

ODAFIGYELÉS A KÜLTERÜLETEKRE
A munkálatok elsõsorban olyan nyíregyházi lakóutakat
érintettek, melyeken korábban egyáltalán nem, vagy elégtelenül mûködött a szolgáltatás. Az ingatlanokat megközelítõ utak megvilágítását a helyiek kezdeményezték. A
fejlesztés Nyíregyháza elsõsorban külterületi városrészeit
érintette: Nagyszállás, Felsõsima, Nyírszõlõs, Rozsrét,

Antalbokor, Újtelekbokor, Salamonbokor, Oros, Borbánya, Sóstógyógyfürdõ és Sóstóhegy utcáiban valósult meg
a beruházás.

FOLYTATNI SZERETNÉK
Petneházy Attila, önkormányzati képviselõ azt emelte
ki, hogy lakossági igények alapján alakultak ki ezek a helyszínek, egy folyamat elsõ lépcsõjeként. Fontos hangsúlyozni – mondta –, hogy ez önerõbõl valósulhatott meg, amelyet Nyíregyháza anyagi helyzete tesz lehetõvé. Jól tudjuk, hogy mi, nyíregyháziak elértük azt, hogy a városnak
nincs adósságállománya, így a jövõben is látszik lehetõség arra, hogy ilyen és ehhez hasonló beruházások szép
számmal valósulnak majd meg, a lakosság igényei alapján – emelte ki Petneházy Attila.
Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta: A most megvalósult fejlesztési igényt már
2008-tól folyamatosan jelzik az érintett területeken élõk.
A mostani beruházás részeként több mint 90 lámpaoszlo-

pot telepítettek, közel hat kilométer hosszan és 34 millió
forint volt a bruttó beruházás értéke. A munkálatok tavaly
nyáron kezdõdtek meg, a 20 érintett utcából tizennégy
útszakaszon a közvilágítási hálózatot is ki kellett építeni,
a többi hatnál pedig bõvíteni kellett a szolgáltatást.

EMLÉKEZTETÕÜL: HOSSZÚ ÚT VEZETETT IDÁIG
2011 májusában dr. Szebellédi István igazságügyi szakértõ hosszas elemzést adva nyilatkozott Nyíregyháza
pénzügyi helyzetérõl, mely az elõzõ városvezetés örökségeként szinte csõd közeli helyzetet jelentett. Õ akkor
fájó lépéseket vizionált, melyek feltétlenül szükségesek
ahhoz, hogy Nyíregyháza lakossága saját kézben tartsa
a sorsát, ezáltal elkerülve a szigorú adósságrendezési
eljárást, pénzügyi gondnok ideérkezésével. Az pedig azt
jelenthette volna, hogy elõször a nem kötelezõ önkormányzati feladatok teljes leépítését „írhatták volna elõ”

(például a sport- és mûvészeti szervezetek támogatásának leállítását), majd a kötelezõ feladatok erõteljes racionalizálása következhetett volna. Késõbb akár a vagyonfelosztás réme is fenyegethetett volna a 20 milliárd feletti adósságállomány kapcsán, melynek következtében
szinte semmilyen lakossági szolgáltatást nem produkálhatott volna az önkormányzat, beleértve akár a közvilágítás korlátozását is. Ehhez képest szûk három év alatt
ott tartunk, hogy saját erõbõl finanszírozza az önkormányzat a közvilágítás korszerûsítését…

CSÖKKENT AZ IGAZOLATLAN HIÁNYZÁS
Harminc százalékkal csökkent az igazolatlan iskolai
hiányzások száma – ezt Soltész Miklós, szociális és családügyért felelõs államtitkár jelentette be Nyíregyházán.
A polgári kormány elsõ intézkedései közt döntött arról,
hogy az iskoláskorú gyerekek után csak akkor folyósítható a családi pótlék, ha a gyermek rendszeresen jár iskolába. 50 óra igazolatlan hiányzás után ennek a juttatásnak a
kifizetését felfüggesztik, a szabály a 2012/2013-as tanévtõl tovább szigorodott és a korábbiaktól eltérõen már mindenkire vonatkozott. Soltész Miklós hozzátette, az iskoláztatási támogatás lényege az, hogy a gyermek addig,
amíg tanköteles, iskolába járjon.
Ez mindenkinek fontos, hiszen a felzárkózás alapja az
iskola, a tanulás, és ezzel lehet kitörni is a hátrányos helyzetbõl – mondta Soltész Miklós, szociális és családügyért
felelõs államtitkár. Hozzátette: bár szocialista oldalról,

Petneházy Attila, önkormányzati képviselõ,
Soltész Miklós, szociális és családügyért felelõs
államtitkár és dr. Kovács Ferenc polgármester
neoliberális, balliberális oldalról sok kritika éri a kormányt,
hogy ez szegénységellenes döntés volt. Nem az, hiszen
pontosan ez a döntés, a tanulás ösztönzése rejti a sze-

génységbõl való kitörés lehetõségét. Nem az a jó megoldás, hogy csak segélyeket osztunk. A jogok és a kötelezettségek csak együttesen mûködnek.
Nyíregyházán az országos adatoknál is jobbak a statisztikák. Az igazolatlan hiányzások száma itt 47 százalékkal kevesebb, mint korábban volt – tette hozzá
Petneházy Attila, önkormányzati képviselõ, aki szülõként
is azt vallja, hogy egy tanulónak igenis az iskolában, és
nem az utcán és bevásárlóközpontokban van a helye iskolaidõben. Ha ez a 2010-ben hozott döntés azt segíti
elõ, hogy a gyerekek ne lógjanak az iskolából, akkor ez
áldásos dolog volt.
Soltész Miklós államtitkár arról is szólt, hogy az ingyenes és a kedvezményes étkeztetések kapcsán is elõrelépés történt. Az erre fordított költségvetési kiadások 83 százalékkal növekedtek, így már a fenntartók az étkeztetés
teljes összegét megkapják.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben
szabályozta a „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért”
„Sztárek Ferenc-díj” kitüntetés adományozásának rendjét.
A kitüntetés a város lakosságának közbiztonsága érdekében
hosszabb idôn át végzett áldozatkész és felelôsségteljes hivatásos tûzoltói, rendôri, polgárôri, közterület-felügyelôi területen végzett tevékenység elismerésére adományozható.
A kitüntetést évente egy személy kaphatja.
A kitüntetést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott
személy nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenységet.
A javaslatokat 2014. február 28-áig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
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HIRDETÉS

NYÍREGYHÁZÁRÓL AZ ATV-BEN: MI NEM ADÓSÍTOTTUK EL A JÖVÕT

– Mit kínál Nyíregyháza a turistáknak?
Dr. Kovács Ferenc: – Élményt. Az elmúlt két évben nagyon nagy szakmai elismeréseket kapott a város, tavaly az
Utazási Kiállítás belföldi díszvendégei voltunk, a szallas.hun, ahol az emberek szavaznak, az „Év Feltörekvõ Turisztikai Települése” lett. Azt a vendégszeretetet adja Nyíregyháza, amit az emberek nem mindenütt kapnak meg, a gasztronómiától, a hungarikumos pálinkától kezdve a fürdõn át
az állatkertig.
– Azt lehet mondani Nyíregyházára, hogy fürdõváros?
Dr. Kovács Ferenc: – Sõt, hozzáteszem, hogy gyógyfürdõ város, hiszen tavaly szeptemberben Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdõ megkapta a gyógyhely címet, azelõtt pedig
az összes kút vizét gyógyvízzé minõsítettük. Korábban mindig mondogatták a vezetõk, hogy Nyíregyháza milyen jó
hely, gyógyvízzel, csak errõl nem volt akkreditációnk, nem
voltak minõsítve a kutak, nem történtek ilyen lépések.
– Azon gondolkodom, hogy volt egy nagyon erõs szocialista polgármestere korábban Nyíregyházának, aki erõs

volt minden értelemben. El tudott érni dolgokat Nyíregyházának, ugyanakkor nem kevés konfliktussal vette át Ön
a város vezetését. Rengeteg adósság maradt, ezeket például rendbe tudták hozni?
Dr. Kovács Ferenc: – Igen, hogy számokat is mondjak,
2010-ben 7,9 milliárd volt a hiány. A legtöbb adósságban
lévõ városok harmadában volt Nyíregyháza. Viszont volt
4,7 milliárd kifizetetlen számla...
– Na az tényleg sok...
Dr. Kovács Ferenc: – Mi ezzel kezdtünk azért, mert

A nyíregyházi Csõsz Kft. húsz éve kezdte el az Opel személygépkocsik forgalmazását.
Több mint hétezer autót értékesítettek eddig, és a 2013-as év után megkapták az Opel
Magyarországtól a Minõségi Márkakereskedés elismerõ címet, melyet a napokban adott
át Csõsz Lászlónak és Csõsz Ferencnek az Opel Magyarország ügyvezetõ igazgatója.
Az elmúlt évben a Csõsz Kft. adta el a legtöbb haszongépjármûvet a magyarországi
Opel márkakereskedõk közül.
(x)
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Az ATV engedélyével

ezek nyíregyházi, megyei cégek voltak, ahol az ott élõ
emberek dolgoznak. Ezt 2012 tavaszára ki tudtuk fizetni,
azóta nincs kifizetetlen számla, és az elmúlt év volt az
elsõ, amikor mûködési hiány sem volt. Sõt, tavaly már több
mint 800 millió forintos saját erõs beruházást hajtottunk
végre, piaccsarnokot újítottunk fel a NYÍRVV-n keresztül,
utakat építettünk, játszótereket, szabadtéri kondiparkokat,
amikre nem volt pályázati lehetõség – miközben nagyon
sok pályázatot nyertünk hál’ Istennek –, és mindezt hitel
nélkül. Tehát nem adósítottuk el a jövõt.
– Amikor az ember a város építésérõl beszél, akkor
Önhöz fordulhat?
Bocskai Péter ügyvezetõ, NYÍRVV Kft.: – A mi cégünkhöz. Nyilván ezeknek a fejlesztéseknek az alapjait nekünk
kell biztosítani, megteremteni, a pénzt pedig az önkormányzatnak. Valóban az a cél, hogy Nyíregyháza egy
nagyon élhetõ és szerethetõ város legyen. Az az egyik legfontosabb, hogy az itt élõ emberek reggel úgy ébredjenek, hogy jó itt felkelni, komfortos, tiszta, rendezett városban élnek. S fontos, hogy az ide látogató turisták is ezt
érezzék, visszajöjjenek ide, illetve ajánlják másoknak.

Mint a címoldalon is jeleztük, dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere az egyik szereplõje annak
az exkluzív kiadványnak, amely azt az 50 embert mutatja be, akik a legnagyobb befolyással voltak Magyarország turizmusának 2013. évi alakulására. Ez volt az
egyik apropója, amiért az ATV stúdiójába invitálták
kedd reggel városunk polgármesterét, aki Bocskai Péterrel, a NYÍRVV Kft. ügyvezetõjével együtt érkezett.
Az alábbiakban egy rövid, szerkesztett részletet közlünk a nyiregyhaza.hu-n és az ATV weboldalán teljes
terjedelmében megtekinthetõ beszélgetésbõl, melynek
készítõje Rónai Egon volt.

A HÉT TÉMÁJA

MEGSZÉPÜLT AZ 50 ÉVES ISKOLA

73 millió forintból felújították a Móricz Zsigmond
Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményét. Az
Érkerti Lakótelep rehabilitációjának keretein belül korszerûsítették az oktatási intézmény épületét is.
2012-ben indult el az Érkerti Lakótelep Nagyvárosias
Lakókörnyezetének Minõségi Megújítását célzó pályázat
megvalósítása, amelynek összköltsége több mint 1 milliárd 500 millió forint.
A közel 80 százalékos támogatottságú projekt keretein
belül felújították a rendõrõrs és a Civil Ház épületét, korszerûsítették a Kincskeresõ és a Vécsey közi óvodát, valamint megújították a Vécsey Károly Tagintézményt.

Az általános iskola 73 millió forintos felújítása során
kicserélték az eresz- és a lefolyócsatorna bádogszerkezetét, az ablakpárkányokat, hõszigetelték az épület külsõ
homlokzatát, új nyílászárókat kapott a tornaterem, megoldódott a lapos tetõ hõ- és csapadékvíz-szigetelése, valamint megújult az épület villámhárító rendszere is. Mindezeken túl valamennyi szigetelt falfelület korszerû,
nemesvakolat-bevonatot kapott.
A kivitelezési munkálatok alatt lehetõség volt a nyílt
fõbejárati nyílászáró portál teljes cseréjére, annak ellenére, hogy ez a munka eredetileg nem képezte a projekt
részét.
Illés Zoltán, a Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetõje elmondta, az elmúlt 50 év alatt többször
bõvítették és átépítették az iskolát, de csak most valósult
meg az az elvárás, hogy egységes arculatot mutasson az
oktatási intézmény.
Az általános iskola felújítása 2013 nyarán kezdõdött el,
szeptembertõl a tanulók biztonságának figyelembevételével párhuzamosan zajlott a beruházás, valamint az oktató- és nevelõmunka. Az intézménybe járó 450 gyerek
most már egy korszerû, felújított épületben folytathatja
tanulmányait.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere kifejtette, három városrészben zajlanak egy
idõben felújítási programok, melyek jelentõs részét képezi az oktatási intézmények korszerûsítése. A polgármester
hozzátette, az érkerti városrészi program is tovább folytatódik, a két óvoda és az iskola megújulását a tízemeletesek felújítása és a közterületek szépítése követi.

HÍREK

ÖRÖKÖS KÉSZÜLÕDÉS
Örökös készülõdés címmel indulnak programok
Örökösföldön, a városrész lakótelepi rehabilitációjának
úgynevezett soft elemeként.
Régi slágerek is felcsendültek az örökösföldi piacon
szerda délután. Mangalicakrémes kenyér Napkorról, forró csoki és forró tea – ezt kínálták a piac közönségének.
Nyíregyháza polgármestere a megnyitón azt mondta, a
korábbi terveknek megfelelõen sikerült forrásokat fordítani Örökösföld fejlesztésére.
Az örökösföldi rehabilitáció részeként a városrész két
óvodája már elkészült, a közterületek és parkok egy része
is kész van már. A pályázathoz kapcsolódva számos szabadidõprogramot is tartanak az ott élõknek.
Az örökösföldi programok a jövõben tovább folytatódnak. Terveznek például egy helytörténeti kiállítást is, amihez kérik az ott élõk segítségét. A cél, hogy a városrészt,
ezen belül pedig a Család utcát és környékét régi fotókkal
és történetekkel mutatnák be.
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ÉRDEKESSÉGEK

WIFI AZ INTERCITYN

FÓRUMON A REZSICSÖKKENTÉS
Lakossági fórumot tartottak Nyíregyházán a „Magyarország nem hagyja magát! – Védjük meg a rezsicsökkentést!” sorozat részeként.
A Centrál Hotelben, hatalmas érdeklõdés mellett tartott
eseményen Bánki Erik, a Fidesz-KDNP európai parlamenti
képviselõje, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és országgyûlési képviselõje, valamint Petneházy Attila (Fidesz-KDNP), Nyíregyháza 1. sz. választókerületének
országgyûlési képviselõjelöltje vett részt.
Elhangzott, az eddigi összesen 20 százalékos költségcsökkentéssel a lakosság annyi pénzt spórolhatott meg,
amit egy átlagos család karácsonykor elkölt. Petneházy
Attila elmondta, nem csak a rezsi csökkent, hanem az inf-

láció is. Dr. Kovács Ferenc polgármester, országgyûlési
képviselõ szerint az emberek tudják és értik, hogy miért
dolgozik a kormány, mindenki láthatja a rezsiszámlákon,
hogy mennyivel csökkent a költsége, melyet ez a kormány
és ez a parlament indított el azért, hogy az embereken, az
országon segítsen.
Bánki Erik, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselõje arról számolt be, hogy ugyanaz történik, ami a bankadó bevezetésekor, vagyis ez a lépés fáj a bankoknak,
amelyeknek a profitját érinti, hiszen csökkenti a nyereségüket. Ugyanakkor nem jelenti semmiképpen sem, hogy
az érintett pénzintézetek mûködése veszteségbe fordulna. A háromlépcsõs csökkentés 240 milliárd forint megtakarítást jelent a magyar polgároknak.

A MÁV-Start Zrt. már hétszáz, internetezésre alkalmas
jármûvet közlekedtet. Ennek köszönhetõen az InterCity
forgalomban többek között Miskolc, Nyíregyháza és Debrecen irányában is elérhetõvé vált a wifi az utasok számára – áll a MÁV-Start Zrt. közleményében.
Szerzõ: Bruszel Dóra
A tavalyi lendületes fejlesztésnek köszönhetõen folyamatosan nõtt azoknak a kocsiknak a száma, amelyekben
díjmentesen internetezhetnek az utasok. A szolgáltatás kiépítése egyre több térséget érintett, az InterCity forgalomban Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Pécs, Szeged és
Szombathely irányában, valamint a teljes budapesti elõvárosi hálózaton elérhetõvé vált a wifi az utasok számára –
olvasható a MÁV-Start Zrt. honlapján. Az ingyenes internetszolgáltatást biztosító kocsikat a vonatok külsõ felületén és
az utastérbe kihelyezett wifi-matricákkal jelzi a társaság.

CSÖKKENNEK A JEGYÁRAK
Február közepétõl újabb 15 vasúti mellékvonalra terjeszti ki a 25 százalékkal olcsóbb regionális tarifákat a
MÁV. Tavaly júniustól már 15 viszonylaton utazhatnak olcsóbb jegyekkel és bérletekkel az utasok, a fél éve megkezdett folyamat pedig most egy újabb állomáshoz érkezett. A hónap közepétõl többek között már a Mátészalka–
Záhony és a Nyíregyháza–Fehérgyarmat szakaszokon is
kedvezõbb árak lesznek érvényben.
2014. január 14-étõl ismét biztosítja a vasúttársaság a
jegyvásárlást a Nyíregyházi Fõiskolán, a B épületben, a
Kodály-terem mellett.

SZABÁLYKÖVETÕEK A NYÍREGYHÁZI KUTYATULAJDONOSOK
A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja
címû pályázaton korábban 250 millió forintos vissza
nem térítendõ támogatást nyert a nyíregyházi önkormányzat, amelybõl tavaly decemberben több fejlesztés is megvalósult – a közterületi rehabilitáció is. A lakosság igénye szerint a lakótelep központi részén kívül
a projektbe beépítették egy kutyafuttató park létesítését
is. Így már 3000 négyzetméteres területen futhatnak
szabadon az állatok.

Szerzõ: Bruszel Dóra
Január elsejétõl önkormányzati rendelet mondja ki, hogy
tilos póráz nélkül sétáltatni kutyát Nyíregyházán. A mostani akció célja így az volt, hogy a felügyelõk kiszûrjék a
szabálytalankodókat, és ellenõrizzék, hogy a kutyasétáltatók betartják-e a tavaly decemberben elfogadott közösségi együttélés alapvetõ szabályairól szóló helyi rendelet
elõírásait. A kötelezõ kutyapóráz mellett az ebtulajdonosoknak arra is kell figyelni, hogy legyen náluk olyan

OLVASÓI LEVÉL

KUTYAFUTTATÓ NYÍREGYHÁZÁN

A nyíregyházi közterület-felügyelet munkatársai január 27-étõl 31-éig fokozottan ellenõrizték, hogy a kutyatulajdonosok betartják-e az ebtartásra vonatkozó
szabályokat. Bodrogi László felügyeletvezetõ érdeklõdésünkre elmondta, hogy az akció alatt senkinél nem
tapasztaltak szabálytalanságot, nem volt szükség felszólításra. Az ebtulajdonosok az elõírtaknak megfelelõen, pórázon sétáltatták kedvencüket, az ürüléket
összeszedték, és chip is volt az ellenõrzött kutyában.

EGY HETE CSEND VAN
A STADION UTCA KÖRNYÉKÉN
A Stadion utca környékén élõk örömmel vették, hogy
egy hete már nyugalom van a Sóstói út és a Stadion utca
által körbeölelt parkban. – Korábban problémát okozott,
hogy a kutyák kikaparták a növényeket, az ebtulajdonosok
pedig papír zsebkendõvel szedték össze a kutyaürüléket és
dobták bele azt a padok melletti kukába. Ezekbõl az esõ
végül kimosta az ürüléket és a bûz miatt nem lehetett megmaradni a padok közelében – mondta el az egyik olvasónk. Minden bizonnyal a felügyelõk fokozott ellenõrzésének köszönhetõen, most már csend van a park környékén.
Hogy ez így is maradhasson, a lakók bíznak benne, hogy a
fokozott ellenõrzések továbbra is folytatódnak majd.

VESZÉLYES AZ ÜRÜLÉK A GYEREKEKRE
Veszélyes lehet a gyerekekre nézve, ha a tulajdonosok a kutyáikat szabadon engedik a játszótereken. A
kutyákon élõ külsõ élõsködõk – mint a tetvek, a bolhák
vagy a kullancsok – elszóródhatnak és könnyen átjuthatnak a gyerekekre. Szintén betegségforrások a kutyákban élõ belsõ élõsködõk, férgek is. A lárvák az ürülékben találhatóak. A kisgyerekek a legveszélyeztetebbek,
hiszen õk azok, akik szájukba veszik a kezüket, szabad
utat engedve annak, hogy a lárvák így bejussanak szervezetükbe – mondta el dr. Bolek Katalin háziorvos, aki
hangsúlyozta, hogy komoly közegészségügyi háttere
van a szabálytalan kutyatartásnak. Az állattartás felelõsségteljes dolog, a betegségek elkerülése végett fontos, hogy az ebtulajdonosok a kutyasétáltatásra alkalmas helyeket vegyék igénybe!

eszköz, amellyel az állat ürülékét fel tudják szedni. A felügyelõk az akció ideje alatt szúrópróbaszerûen ellenõrizték azt is, hogy a kutyákat ellátták-e chippel. Bodrogi László
felügyeletvezetõ hangsúlyozta, annak ellenére, hogy most
mindent rendben találtak a kutyatulajdonosoknál, az ellenõrzéseket továbbra is napi szinten folytatják majd.
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„AZ EMBERFÁJÁT”
2014. 01. 17. számú lapjukban olvastam a Kutyát csak
pórázon címû cikket és a Kutyafáját címû alcikket. Szíves
engedelmükkel erre reagálnék az „Emberfáját” címszó
alatt.
Örömmel olvastam, hogy végre szankcionálva van és
lesz az a felelõtlen kutyatartó, aki a kutyapiszkot nem takarítja el és ezzel nem csak bosszúságot, de közegészségügyi gondokat is okoz-okozhat. Sajnálatos, hogy akadnak
olyan kutyatartók, akik már-már garázdaként kárt tesznek
a köz vagyonában, virágágyásaiban stb... Ezeket a gazdákat nem figyelmeztetni kellene, lehetne rögtön büntetni
is, mert felelõtlenek.
Viszont sok olyan kutyatartó van, aki megfelelõ szocializációban, képzésben, nevelésben részesíti kutyáját, és
odafigyel a megfelelõ higiéniára is. Azzal, hogy kutyát
póráz nélkül nem lehet sétáltatni, ezeknek a gazdáknak a
kutyái vannak legfõképp büntetve, igazságtalanul. Aki
valaha kutyaneveléssel kapcsolatos szakirodalmat vett
kezébe, az tisztában van azzal, hogy a kutya társadalmunkba való beilleszkedéséhez, mentális fejlõdéséhez elengedhetetlen a megfelelõ testmozgás. Ezt csak pórázon nem
lehet megvalósítani. Ezzel a rendelettel a legjobb útra lépünk, hogy városunkban viselkedészavaros, antiszocializált kutyák éljenek. Értetlenül állok az elõtt is, hogy szájkosárral miért nem lehet a kutyát elengedni?!
Sajnos én már nem tudok megbízni annyira az emberekben, mint a kutyákban. A kutyák viselkedése kiszámítható, minden érzelmének jelét adja. Soha nem elõre megtervezett bûntényt követ el, ellenben embertársainkkal,
akik nincsenek pórázon és a gyerekeink nem játszhatnak
miattuk biztonságban a közterületen, minden egyes játszótér cigarettacsikkekkel, törött üvegekkel, energiaitalos
dobozokkal van tele. Elgondolkodtató-e a felvetés? Ezek
alapján, ha a jól nevelt kutyákra is póráz kényszerül, miért nincs minden emberen is póráz?! Szerintem az emberek sokkal veszélyesebbek.
A megoldás az lenne, hogyha egy bizonyos vizsgát teljesítõ kutyák elengedhetõek lennének (mint a vakvezetõ
és segítõ kutyák). Örömmel láttam az Örökösföldön épült
kutyafuttatót. Ez is egy helyes út a konfliktusok megelõzésére.
Tisztelettel: Gyuris Károly kutyatartó
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NYÍREGYHÁZÁN JÁRT A NEO MAGYAR SEGÍTÕKUTYA EGYESÜLET
Az óvodások és az iskolások érdeklõdve figyelték a
NEO Magyar Segítõkutya Egyesület munkatársait és
négylábú társaikat, akik a hazánk több települése után
Nyíregyházán mutatták be, hogyan tud segíteni fogyatékossággal élõ gazdájának egy speciálisan képzett kutya. A 2011-ben alakult egyesület hallássérült-segítõ,
mozgássérült-segítõ, egyéb speciális személyi segítõ (pl.
autista-segítõ, látássérült-segítõ), valamint terápiás kutyák képzésével foglalkozik. Munkatársaik nagy része
sérült, négylábú segítõtárssal rendelkezõ szakember (pl.
kutyakiképzõ, gyógypedagógus, szociológus).
A négylábú trénerek lelkesen járják az országot. A csapat törzstagjának számítanak a hangjelzõ, látássérült-segítõ, mozgássérült-segítõ, illetve a terápiás kutyák. A NEO
Magyar Segítõkutya Egyesület által kiképzett kutyák nem
csak a fogyatékossággal élõ gazdák életét könnyítik meg,
hanem óvodákban, iskolákban és különbözõ munkahelyeken tartanak érzékenyítõ foglalkozásokat. A Norvég
Civil Támogatási Alap támogatásának köszönhetõen mindössze néhány hónap alatt számos vidéki helyre juthattak
el. Többféle korosztályt sikerült elérniük: nem csak óvodákban, iskolákban, hanem munkahelyeken is megvalósítottak különleges szemléletformáló foglalkozásokat. A
projektjük célja, hogy ismeretterjesztõ programok keretében hallás-, látás- és mozgássérült tagjaik, segítõkutyáik
bevonásával bemutassák a sérüléssel élõk mindennapjait,
ép gyermekeknek és felnõtteknek. A kutyák jelenléte nyitottabb légkört biztosít a fogyatékosságról és az esélyegyenlõségrõl szóló párbeszédhez. A különlegesen képzett ebek
segítségével gazdáik nehezebb élethelyzete pozitív élményként jeleníthetõ meg, ami azért is fontos, mert ezt a
témát gyakran tabuként kezelik az emberek.
A gyermekek számára sok érdekességet tartogatott a
program: Kuku, a hangjelzõ kutya megmutatta, hogyan

ébreszti mindennap a hallássérült gazdáját, aki nem hallja a vekker csörgését. Láthatták azt is, Kuku hogyan jelzi a
csengõt, kopogást, vagy ha a gazdája nevét szólítják. Kuku
elõször érintéssel figyelmezteti gazdáját, majd pontosan
megmutatja a zaj forrását. Cooper, a mozgássérült-segítõ
kutya képes arra, hogy felvegye a földrõl a leesett kulcscsomót vagy pénzérmét, és lekapcsolja a villanyt, sõt, az
öltözködésben is tud segíteni. A foglalkozások végén nem

maradhatott el a játék Nyafival, a terápiás kutyával, és a
kutyasimogatás sem.
Egy segítõ kutya kiképzése másfél, két évet vesz igénybe. A bemutatókat az ebek nem munkaként élik meg, hanem örömmel és vidáman segítenek gazdájuknak.
Aki szeretne tájékozódni az egyesület programjairól, az
a NEO Magyar Segítõkutya Egyesület honlapján, a
www.segitokutya.net oldalon megteheti.

HALLÓKÉSZÜLÉK? PRÓBÁLJA KI
OTTHONÁBAN, MIELÕTT MEGVESZI!
A megfelelõ hallókészülék
kiválasztása fontos döntés, hiszen minimum hat évre szól.
Érdemes több modellt, több
márkát kipróbálni, hiszen azok
hangzásukban különbözhetnek. A többnapos, úgynevezett próbahordási idõszak
alatt pedig lehetõséget kell
adni arra, hogy otthonukban
is kipróbálhassák, tesztelhessék a készülékeket a páciensek – mondta el lapunknak
Csontó Tünde hallásspecialista, a nyíregyházi Amplifon
Hallásközpont vezetõje.
– Miért nehezebb felismernünk a hallásproblémát, mint
mondjuk a látásunkét?
– Nap mint nap találkozom
azzal a tipikus esettel, amikor
a hallásvizsgálatra jelentkezõ
személy azt mondja, hogy „ó,
nekem nincs hallásproblémám, nem vagyok én süket, hiszen hallom, amit mondanak
nekem. Csak a gyerekeim unszolására jöttem el a hallásvizsgálatra”. Sajnos ez azonban
nem minden esetben igaz. Még
a közepes fokú hallásvesztésben szenvedõ személy is értheti azt, amit csendes környezetben, a tõle két-három méterre levõ egyén mond. Ez
azonban nem egy általános
élethelyzet. A mindennapi zajos környezetben bizony kiderül, hogy nem érti, amit mondanak. A halláscsökkenéshez
fokozatosan hozzászoknak és

legtöbbször a hozzátartozóknak tûnik fel a gyengébb hallás.
– A városi környezetre valóban nem az a legjellemzõbb,
hogy zajmentes lenne.
– Az ilyen fokú hallásproblémák kezdeti tüneteire abszolút jellemzõ, hogy már közepesen zajos környezetben is
csak elveszetten üldögél a társaságban az illetõ és próbálja
kitalálni, hogy vajon mirõl is
beszélgethetnek a többiek.
Minden erejével a társalgást
akarja követni, de nem megy.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ha le akarom egyszerûsíteni a választ, akkor ez azt jelenti, hogy az érintett személy
hallja ugyan, hogy beszélnek
hozzá, de a szavakat, mondatokat nem érti, vagy nem érti
meg pontosan. Elõfordul, hogy
megpróbálja kitalálni, hogy mit
mondhatott valójában a beszélgetõpartner. Még egész jó
állapotban lévõ hallásnál is lehet nagyon rossz, csupán 40–
50 százalékos a beszédértés.
Ez nyilván súlyos kommunikációs problémákat okozhat, és
sürgõs segítséget igényel.
– A megoldás akár a hallókészülékek viselése is lehet?
– Igen, de fel szeretném hívni arra a figyelmet, hogy a megfelelõ hallókészülék kiválasztása fontos döntés, ami minimum hat évre szól. Szerencsére számtalan lehetõség közül
válogathatnak a páciensek, ér-

demes több márka készülékeit
is kipróbálni. A jól bejáratott, kitûnõ minõségû, nagy múlttal
rendelkezõ márkák különbözõ
típusai mindenkinek megoldást
jelenthetnek. Az úgynevezett
próbahordás nem csupán egy lehetõség, hanem egy kötelezõ
dolog, amit azért is támogatok,
mert a hallókészüléket ott a legjobb kipróbálni, ahol azt valóban használni fogják: otthon, baráti környezetben vagy akár a
munkahelyen. Másképpen nem
lehet szakmailag megalapozott,
felelõs döntést hozni.
– Mit kell tennie annak, aki
részt akar venni egy ingyenes
hallásvizsgálaton és szükség
esetén az ingyenes hallókészülék próbahordáson?
– Kérem, hogy mindenki
használja ki a lehetõséget, és
jelentkezzen be Nyíregyházára, a Szent István utca 1.
szám alatt található Amplifon
Hallásközpontba a 06-42/404957-es telefonszámon! Várunk
mindenkit szeretettel!
(x)
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KÖZÖSEN ÉRTÜK EL: NYÍREGYHÁZA AZ ÉV FELTÖREKVÕ TELEPÜLÉSE
Elmúlt lapszámainkban olyan területekrõl írtunk, melyek látványos fejlõdése minden városlakó közös sikere. Különösen igaz ez a turisztikára, ami nem csupán a
mi „belügyünk”, hanem a világ szeme elõtt zajlik. S
bizony a nagyvilág szemet vetett ránk, egyre izgalmasabbak vagyunk a bel- és külföldi vendégek számára,
amit a statisztikai adatok mellett a rengeteg elismerés
is fémjelez.

A LEGDINAMIKUSABBAN FEJLÕDÕ VÁROS
S íme, a legutóbbi elismerés, amelyrõl mostani számunkban külön is írunk: városunk polgármestere része annak
az exkluzív kiadványnak, amely azt az 50 embert mutatja
be, akik a legnagyobb befolyással voltak Magyarország turizmusának 2013. évi alakulására. Ám dr. Kovács Ferenc,
mint ahogy azt alább is olvashatják, ezt a dicsõséget is
megosztotta a városlakókkal. A hazai turisztikai szakértõk
elitje ugyanis Nyíregyházát választotta az év feltörekvõ településévé is. Miért fontos ez minden Nyíregyházán élõnek? Azért, mert a város és a városban mûködõ vállalkozások a turizmuson keresztül olyan bevételekhez jutnak,
mellyel több pénz jut újabb beruházások megvalósítására, régóta hiányzó fejlesztések pótlására. Ráadásul a turizmus munkahelyteremtõ képessége a legerõsebb, hiszen
nem csak az idegenforgalomban, hanem a kapcsolódó szolgáltatások és a kereskedelem területén is jótékony hatást
gyakorol. Ez a szakterület rendkívül népszerû a fiatal generációk körében is, sokan képzelik el jövõjüket a turizmusban, vendéglátásban, így itt tarthatja az ifjúság egy
részét is a városban.

BELFÖLDI DÍSZVENDÉGSÉG AZ
UTAZÁSI KIÁLLÍTÁSON
Nyíregyháza volt a belföldi díszvendége 2013-ban a
budapesti Utazás Kiállításnak komoly, elismert versenytársakat megelõzve. A szabolcsi megyeszékhely „csodacsomagokat” kínált az érdeklõdõknek. A cél az volt, hogy
minél több turista Nyíregyházát válassza úti céljának. Az
ünnepélyes megnyitón Ganczer Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója az eredmények mellett külön is méltatta az
impozáns nyíregyházi standot, kiemelkedõnek nevezve azt.

NEMZETI GYÓGYHELY LETT
SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕ
Hivatalosan is gyógyhely lett Sóstógyógyfürdõ. Ezzel
Nyíregyháza városrésze az ország tizenhatodik gyógyhelye lett, így olyan ismert és kedvelt gyógyközpontok mellé
sorakozhat fel, mint Bükfürdõ, Hajdúszoboszló vagy Hévíz. A minõsítés elnyerésén évek óta dolgozik a jelenlegi
városvezetés. Egyébként októbertõl liberalizálták a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokat az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy bizonyos kezelések esetében,
ami az adott tagállamban nem áll rendelkezésre, de más
tagországban létezik és még olcsóbban is igénybe vehetõ,
a betegnek jogában áll majd ezt a külföldi kezelést igénybe venni, ami után a saját TB-je kifizeti a gyógyítómunkát.

MINDEN FÜRDÕNK GYÓGYFÜRDÕ LETT!
1,3 MILLIÁRD FORINT
A Fürdõház, a Parkfürdõ és az élményfürdõ az új vezetés munkája nyomán országos gyógyfürdõ minõsítéssel
rendelkezik, a Júlia pedig regionális gyógyfürdõ címet kapott, ezzel minden nyíregyházi fürdõ gyógyfürdõ minõsítést nyert el. A cím azt jelenti, hogy például a Malom utcai
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létesítményben nem csak a medencékben található gyógyvíz, az egészségügyi szolgáltatások köre is bõvült. De ne
feledjük: 2011-ben 1,2 milliárd forintból újult meg a Parkfürdõ, 2012-ben tízmilliót költöttek az Aquarius Élményfürdõ és 48 milliót a Júlia felújítására.

TDM KONFERENCIA:
A SZAKMA NYÍREGYHÁZÁN
A szakma elismeréseként 2013 májusában is az országos figyelem középpontjába került városunk, ugyanis Nyíregyháza adott otthont a IX. Országos TDM konferenciának. A rendezvényen több mint száz szakember vett részt
Magyarországról, illetve a határon túlról. A turisztikai szakemberek nyíregyházi ülésezése annak is köszönhetõ, hogy
a város az elmúlt idõszakban jelentõs sikereket ért el ezen
a területen is.

A TDM CSAPAT ORSZÁGSZERTE
KIÁLLÍTÁSOKON
2011 júniusában Nyíregyháza elsõ, saját, önálló turisztikai irodája. Fél évvel késõbb „Az év TDM szervezete”
elismerést az országban elsõ alkalommal a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft. nyerte el, a díjat 2012. február 1jén megrendezett 20. Turisztikai Évadnyitó Fogadáson vette át Furkóné Szabó Marianna. A turisták elérésében, tájékoztatásában kiemelkedõ jelentõségû a TDM szervezet
utazási kiállításokon való részvétele. Csak 2013-ban bemutatkoztunk már a Pécsi és Veszprémi Utazási Kiállításon – Debrecenben, Ungváron, Kassán és Pozsonyban is,
a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. pedig a kelet-magyarországi régióból egyedül kapott felkérést a Közép-Európa legnagyobb
spa- és wellness kiállításán való részvételre, Sárvárra. A
TDM irodát 2013 elsõ 9 hónapjában több mint ezer turista
kereste fel. A vendégtájékoztatás feltételeinek javítása érdekében pedig 30 darab új turisztikai táblát helyeztek ki
Nyíregyháza belvárosában, körútján, valamint a város és
a TDM tagok településeinek bevezetõ útjain. A Turizmus
Világnapja alkalmából, majd késõbb többször is ingyenes
idegenvezetéssel lehetett megtekinteni Nyíregyháza látványosságait. Az ide érkezõ turisták számára ingyenesen elérhetõ az iOS és androidos okostelefonokon a TDM által
összeállított három túraútvonal: a nyíregyházi belvárosi
séta, a sóstói séta és a nyírségi kirándulás (nyiregyhaza.lp.pocketguideapp.com). A 2013-as év utolsó közgyûlésén pedig Bencs-díjat vehetett át a turizmus szolgáltatóit tömörítõ Nyírség Turizmusáért Egyesület, amely elismerése a városban mûködõ turisztikai vállalkozások többéves kitartó, sikeres munkájának.

PANZIÓBÓL SZÁLLODA: HOTEL LETT A
FÜRDÕHÁZ 140 MILLIÓ FORINT
Tizennyolc kényelmesen felszerelt szoba, új wellnessés gyógyászati részleg várja a vendégeket a felújított Fürdõházban. Sóstó egyik legpatinásabb épületében három
csillag pluszos szállodát alakítottak ki és korszerûsödtek a
gyógyvízre épülõ szolgáltatások is. A rekonstrukcióra 140
millió forintot költött a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt., melyet az
Észak-Alföldi Regionális Operatív Program forrásaiból nyertek el.

ÚJRA „ÉL” A VÍZTORONY!
2012 júniusában ünnepélyes keretek között adta át a
látogatók számára a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
Sóstógyógyfürdõn a felújított víztornyot, mely így látogathatóvá vált az érdeklõdõk számára. A víztoronyban mûködik június 15–szeptember 15. között a nonprofit kft. által üzemeltetett Tourinform Iroda.

LÁTVÁNYOSAN NÕTT
A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA
A KSH adatai szerint Nyíregyházán a külföldi vendégéjszakák száma az elõzõ évhez képest 38 százalékkal növekedett, a belföldi vendégéjszakák száma pedig az elmúlt
év azonos idõszakához képest 21 százalékkal nõtt. Ez átlagosan 26 százalékos növekedést jelent. A kimagasló külföldi vendégéjszaka szám növekedés annak köszönhetõ,
hogy az ide érkezõ külföldi turisták hosszabb idõt töltenek itt. Ennek következtében október végéig 52 százalékos volt az idegenforgalmiadó-bevétel növekedése a tavalyi évhez képest. Ez az összeg meghaladja a 32 millió
forintot, amelyhez az állam további 48 millió forintos támogatást nyújt. A bevételekben jelentkezik a nyár elején
bevezetett egységes vendégkönyv és szálláshely táblarendszer alkalmazása is.

SOKSZOR VOLT TELT HÁZ NYÁRON SÓSTÓN
Volt olyan hét nyáron, amikor több tízezer turista fordult meg Nyíregyházán, megteltek a fürdõk, az állatpark,
a parkolók és a szálláshelyek Sóstógyógyfürdõn. A magyar
vendégek
mellettVilágnapjának
a legtöbben Szlovákiából
jöttek
a szálA Turizmus
egyik felhõtlen
pillanata
lásadók adatai szerint, de továbbra is sokan érkeznek Lengyelországból, Romániából és Ukrajnából is Sóstóra, Lengyelországból több ízben szakemberek is érkeztek, akik
elismerõen vélekedtek Nyíregyházáról.

AZ ÉV FELTÖREKVÕ TURISZTIKAI
TELEPÜLÉSE: NYÍREGYHÁZA

ben megújul a tó körüli sétány és a központi park, Pálinkaház épül a Sóstói Múzeumfaluban, a parkolási gondok
enyhítésére új parkolókat építenek. Új attrakciót hoznak
létre az állatparkban (dél-amerikai kifutó) és a fürdõben,
ahol bõvítik a gyógyászati lehetõségeket is.

DR. KOVÁCS FERENC:
KÖZÖS SIKER A TURIZMUS FEJLÕDÉSE
„ A turizmus fejlõdésére nagyon büszke vagyok és arra
is, hogy Nyíregyháza lett az év feltörekvõ turisztikai települése. Sokan úgy vélték, felesleges ezzel a területtel
foglalkozni, itt nincs jövõje. Erre most a város olyan sikeresen rácáfolt, hogy a hazai és külföldi turisztikai szakma figyelme egész évben ide irányult. S abban mindenkinek a közremûködése benne van, hogy mi lehettünk
tavaly a budapesti Utazás Kiállítás belföldi díszvendége, hogy nálunk rendezték a turisztikai szervezetek országos konferenciáját. De abban is minden itt élõ szerepet vállalt, hogy Sóstógyógyfürdõ minõsített gyógyhely
lett és hogy nálunk nõtt legnagyobb mértékben a vendégéjszakák száma. Mindenki példát mutatóan tette a
dolgát, a szakemberek mellett a közmunkásoktól, városüzemeltetési munkatársaktól kezdve, akik tisztán tartották a várost, a turistákat útbaigazító diákokon, nyugdíjasokon, az úszómestereken, állatparki pénztárosokon
keresztül az orvosokig, gyógyszerészekig, vendéglátósokig, benzinkutasokig. Köszönet érte, közös sikerünkért!”

Az év feltörekvõ turisztikai települése díjat érdemelte ki
a szabolcsi megyeszékhely az ország leglátogatottabb szálláshelyeket tömörítõ oldal versenyén. A megmérettetésen
850 település állt szemben egymással, az 50 ezer szavazó
közül a legtöbben Nyíregyházára voksoltak. Azt is vizsgálták a versenyben, hogy melyik volt az a város, ahová a
legtöbb foglalás érkezett az oldalon keresztül. A minõségi
díjat pedig a panzió kategóriában a mintegy 150 ezer vendégértékelés alapján a Palermo Panzió kapta meg.

ÁLLATPARK: TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK
600 MILLIÓ FORINT
2013-ban lerakták a Nyíregyházi Állatpark legújabb fejlesztésének, a Viktória-háznak az alapkövét Sóstógyógyfürdõn. Ha felépül, többek között kajmánok, lajhárok és
kolibrik láthatóak majd az új látványosságban. A fejlesztés több mint 600 millió forintba kerül. A Viktória-ház felerészben önerõbõl, a másik fele pedig uniós és hazai források felhasználásával épül meg.

INDUL A SÓSTÓ PROJEKT
2,1 MILLIÁRD FORINT
A korábbi fejlesztések folytatásaként a „Fenntartható,
komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbõvítés Sóstógyógyfürdõn” címet viselõ, 2,1 milliárdos projekt keretében megújul a Sóstó egésze. A pályázat támogatási intenzitása 100 százalékos, Nyíregyháza költségvetését nem
terheli. A turisztikai projekt célja, hogy Nyíregyháza–Sóstógyógyfürdõ gyógyhely területén korábban megvalósult
turisztikai elemeket egybekapcsolja, komplex és fenntartható kínálati csomagot hozzon létre, amely Nyíregyházát
még vonzóbbá teszi a turisták számára. A projekt kereté-
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IN MEMORIAM DR. LOÓS TIBOR
Az elmúlt hetekben Nyíregyháza két díszpolgárát is
elveszítette. Nemrégiben olvashatták dr. Mohácsi László
nekrológját, most egy másik kitûnõ orvostól búcsúzunk.
Eltávozott egy csupa szív, a gyermekekért, az emberekért egész életén át küzdõ, tenni akaró ember. Dr. Loós
Tibor gyermek-tüdõgyógyász, a Jósa András Oktatókórház nyugalmazott osztályvezetõ fõorvosa, az orvostudományok kandidátusa, Nyíregyháza város díszpolgára 90 évet élt.
Nem itt született, de az egyetem elvégzése után már
itt praktizált. A Vas megyei Szarvaskenden született Loós
Tibor a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán diplomázott 1950-ben.
Fiatal szakorvosként került Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyébe a megyei kórház gyermek-tüdõosztályára,
amely akkor még a Bencs Villában kapott helyet. A kezdetben 25 ágyas osztályon csecsemõ- és kisdedkorú tbcs betegeket kezeltek. Az osztály létrehozását az indokolta, hogy a tuberkulózis megyénkben szedte a legtöbb áldozatot. A tudományos felfedezésnek köszönhetõen bebizonyosodott, hogy a betegség cseppfertõzéssel terjed, így a megelõzés egyre fontosabbá vált. A
prevenciót a betegek szanatóriumi elkülönítése, gyógykezelése, 1953-tól az újszülöttek BCG oltása, 1968-tól
a felnõtt lakosság tüdõszûrõ vizsgálata képezte.
Dr. Loós Tibor így emlékszik vissza az akkori idõkre:
„Elsõ betegeinket a megye elsõ kiváló gyermekorvosának, dr. Dohnál Jenõnek az osztályáról vettük át.
Jenõ bácsi örült annak, hogy ezek a kis betegek nálunk,
a négy kórtermünkben kedvezõbb viszonyok közé ke-

rülnek. Szép volt az osztály, tiszta, világos. Jó idõ esetén az épület fedett, déli teraszán kiváló lehetõség adódott a gyermekek kúráztatására.”
Ám az olykor embert próbáló, megfeszített munka
ellenére, a Bencs Villa falai között sem ment mindig
zökkenõmentesen az élet, idõnként mégis elveszítettek meningitis vagy miliaris tbc miatt gyermekeket, és
néha a BCG oltásnak is elõfordultak szövõdményei. A
védõoltás a súlyos immunhiányos gyermekeknek akár
a halálát is okozhatta. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatokról magyar és német nyelvû orvosi folyóiratokban
dr. Loós Tibor publikációi, többek között kandidátusi
értekezése is megjelent.
Szakorvos társaival együtt a megyében elsõként foglalkozott a gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikájával és kezelésével. Idõvel sikerült szert tenniük egy,
a gyermekek vizsgálatára alkalmas bronchoskóp készletre is, amellyel Debrecent és Miskolcot megelõzve tudták a csecsemõk és gyermekek bronchológiai vizsgálatát elvégezni. A technikának köszönhetõen, munkatársaival együtt számos légúti idegen testet távolított el és
derített ki légutakban található rendellenességeket.
1964-ben fordulóponthoz érkezett a Gyermek-tüdõosztály, a Sóstói úton megépült a Megyei Tbc Gyógyintézet, így az osztályt ehhez az intézethez csatolták és
néhány évvel késõbb a Sóstói úti kórház új pavilonjának
negyedik emeletén kapott helyet, dr. Loós Tibor itt dolgozott egészen nyugdíjazásáig, az osztály 1986-os megszûnéséig. A gyógyítómunka viszont ezután sem szûnt
meg számára, Loós fõorvos nyugdíjasként a tüdõgondo-

BENCZÚR AZ ÚR A MÚZEUMBAN

zói szakrendelésen tovább dolgozott, szakértelmére, tudására, emberséges gyógyítómunkájára mindig számítani lehetett. A tudomány élete része volt nyugdíjasként
is, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon továbbra is képviselte a szakmát, és építette be munkájába
az új orvos generáció felfedezéseit, tudását. Nyíregyháza város 1993. március 15-én tüntette ki díszpolgári
címmel. Emberként, orvosként küzdött egy egészségesebb, szebb életért! Munkája, szakmai tudása, kitartása, eleganciája sokunk számára követendõ, és olyan
értékek, mely emlékét örökké itt tartják közöttünk.
Dr. Loós Tibort február 14-én 14 órakor helyezik örök
nyugalomra az Északi Temetõben.
(A Nyíregyházi Televízió vasárnap este 20.30 órakor
emlékezik a gyermek-tüdõgyógyászra, a Díszpolgár
címû mûsor keretében.)

AZ ÓPERENCIÁN TÚL

A 170 évvel ezelõtt született festõfejedelemre emlékezünk azzal a tárlattal, amely a mûvész több mint
harminc alkotását vonultatja fel a Jósa András Múzeumban.

A fenti cím akár a nyíregyházi Cantemus Vegyeskar
venezuelai utazására is találó lehet, hiszen sok-sok ember számára valóban csak népmesei távlatokban értelmezhetõ ez a dél-amerikai ország.

Benczúr Gyula 1844. január 28-án született Nyíregyházán, s bár az élet messze sodorta õt szülõvárosától, Nyíregyháza mindig is nagy tisztelettel adózott szülöttének.
Kiállításunk egyedi megvilágításból mutatja be a magyar
akadémizmus legnagyobb képviselõjét. A tárlaton felvonultatott anyag révén, szinte végigkövethetõ Benczúr mûvészi
fejlõdése, kezdve a gyermekkorában készített elsõ önálló
rajzaitól, a müncheni akadémia évei alatt készült elsõ sikeresebb stúdiumain keresztül, a festõ életének utolsó szakaszában, fõként saját szórakoztatására festett mitológiai témájú képeinek bemutatásával. A kiállítás, az életében is
nagy anyagi és erkölcsi elismerésnek örvendõ festõmûvész
magánéletébe is betekintést nyújt. Harmonikus családi életének kivetülései a nõvérét, feleségét és gyermekeit megörökítõ portréi, valamint a Kedvenceim címû festménye.
Bemutatjuk többek között Benczúr elsõ önarcképét is, amelyet 17 éves korában alkotott. A portrén már megfigyelhetõk a magas technikai tudás és kifinomult színérzék, amelyek Benczúr festészetének legfõbb sajátosságai. A tárlat
egyik legszebb darabja, az 1875-ben készült Vajk megkeresztelése címû monumentális munkájához készült, Szent
Adalbert püspököt ábrázoló tanulmánya.

A Szabó Soma vezette Cantemus Vegyeskar számára
azonban valósággá vált, hiszen nemrégiben 33 énekes
utazott Venezuela fõvárosába, Caracasba, ahol a kórus és
karvezetõje egy több szempontból is izgalmas szakmai
megmérettetésen vett részt. A nyíregyházi koncertlátogatók talán emlékeznek a 2011 májusában a Cantemus
„Maestro” kórusbérletének elõadásán vezénylõ, Venezuelából érkezett Maria Guinand karnagyra. Többek között
neki volt köszönhetõ a mostani meghívás. A venezuelai
Schola Cantorum és több más énekkar létrehozója, nemzetközi tekintélyû szakember, ez alkalommal a Kodály
Zoltán nevével fémjelzett zenepedagógiai módszert kívánta megismertetni közelebbrõl a dél-amerikai zenészekkel
és énekesekkel. Mi sem volt természetesebb számára, hogy
a nyíregyházi kórust és karnagyát kérje fel erre a feladatra, hiszen a Kodály Zoltán Általános Iskolában és a Nyíregyházi Cantemus Kórusnál tett látogatása alkalmával személyesen gyõzõdhetett meg a módszer hatékonyságáról
és eredményeirõl.
A Cantemus Vegyeskarnak nem volt könnyû dolga Venezuelában, hiszen nem csak az ott jelenlévõ szakembereknek és énekkaroknak kellett bemutatniuk a metodikát,
hanem – az internetnek köszönhetõen – Argentínából,
Peruból, Bolíviából és Dél-Amerika más országaiból is
követhették Szabó Soma és a vegyeskar bemutatóit és
mesterkurzusait az érdeklõdõk. A mesterkurzusok és szemináriumok mellett természetesen önálló koncertje is volt
a vegyeskarnak, és a Don Bosco Kórusfesztivál keretében
is bemutatkoztak.
További részletek a Szieszta címû mûsorban, a Nyíregyházi Televízióban. (Ajánló a 12. oldalon.)

A Magyar Nemzeti Galériából és a miskolci Herman Ottó
Múzeumból származó festmények mellett, a kiállítás helyet adott számos értékes dokumentumnak is. Láthatók Benczúrnak az 1909-es nyíregyházi látogatásával és díszpolgári címének átadásával kapcsolatos iratok, továbbá bemutatjuk ifj. Benczúr Gyulának, a festõ fiának édesapja életérõl írt több mint 160 oldalas dokumentumértékû kéziratát,
amely a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum tulajdona.
A tárlaton megtekinthetõ továbbá Kisfaludi Strobl Zsigmond Benczúr-portréja is 1929-bõl. A szegedi Pantheon
számára készült szobor kisméretû gipszmodellje a zalaegerszegi Göcseji Múzeum gyûjteményének értékes darabja.
Madár Ximena mûvészettörténész
Jósa András Múzeum

VERS ÉS SZÓ AZ IRODALMI TÁRSASÁGBAN

Rendszeresen találkoznak a Bessenyei Irodalmi Társaság tagjai. Legutóbb a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle
szerkesztõsége mutatkozott be náluk.
Kicsit korábban, advent idején egy bensõséges hangulatú
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irodalmi elmélkedést szerveztek, melyre dr. Exterdéné Zsurkai
Ilona, a társaság tagja emlékezik a következõkben:
„A görög katolikus kispapok „Advent és karácsony a
magyar lírában” címmel dr. Csermely Tibor rendezésével
idézték az ünnep ihlette alkotásokat.
A bevezetõ gondolatok során felidézte, hogy a mûvészeteknek: a zenének, az irodalomnak és a képzõmûvészeteknek is egyik ihletõje a megtestesülés misztériuma.
A szépirodalom különleges érzékenységgel énekli meg az
angyali üdvözletet, csakúgy mint a karácsony éjszakájának csodáját, József aggódó buzgólkodását, Mária könnyes
örömét, a pásztorok naiv jámborságát és a napkeleti bölcsek rangjukhoz illõ ajándékait. Ezekbõl a korokon átívelõ jelenlétekbõl válogattak össze egy csokorra valót – a
szép magyar nyelvet õrzõ és oktató Csermely Tanár Úr
vezetésével. A társaság tagjai a mûsor után örömmel beszélgettek el az ifjú papnövendékekkel, õk pedig õszinte
érdeklõdéssel ismerkedtek a társasággal.”
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„AZON VAGYUNK, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓ A VÁSZONNÁL
Lakatos Tibor festményeibõl nyílt kiállítás a Nyír
MUNKÁJÁT SEGÍTSÜK”
Plaza Fotóstúdió és Galériájában. A város közismert
vállalkozójának ez az elsõ önálló bemutatkozása.

– Nagyon meglepett a hír, mikor kibontottam polgármester úr meghívóját a közgyûlésre és elolvastam,
hogy milyen díjat fogok kapni. Nagy elismerésnek és
tiszteletnek éreztem – mondta el dr. Kokas Attiláné,
az OTP nyíregyházi igazgatója, aki munkája megbecsülése jeléül dr. Kovács Ferenc polgármestertõl tavaly decemberben átvehette a Bencs László arany
emlékérmet.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt
Egy olasz tengerparti város és pasztellszínekben tündöklõ virágcsokor. A víz és a természet. Ezek a legkedveltebb
témái Lakatos Tibornak, akirõl már az általános iskolában
kiderült, hogy az átlagosnál jobb kézügyességgel rendelkezik. A festészettel mégis akkor kötött életre szóló barátságot, amikor elsõ munkahelyén, a SZÁÉV-nél, festõ tanmûhely alakult, melynek vezetésére az ismert festõmûvészt,
Horváth Jánost kérték fel. A mûvész segítségével Lakatos
Tibor megismerkedett a rézkarcok, a linómetszés és az akvarellek készítésével. Több kiállításon is megjelentek alkotásai, de akkor az is világossá vált számára, hogy a kedvenc technikája az olajfestmények készítése lesz.
A mûvész azt vallja: Évtizedeken keresztül nekem a festészet arról szólt, hogy megláttam egy szép tájat, virágot, vágyat éreztem, hogy lefessem és elraktározom magamnak.
Lakatos Tibor a barátai unszolására ad ízelítõt festményeibõl, ezeket tekinthetik meg a látogatók. A kiállítás hírére Tasnádi Csaba, a Móricz Zsigmond Színház direktora
is megkereste az amatõr festõmûvészt és már arról tárgyalnak, hogy legközelebb a színház kiállítótermében is
megtekinthetõek lesznek Lakatos Tibor festményei.

Szerzõ: Bruszel Dóra
Bencs László arany emlékéremben évente öt személy
részesül. A tavalyi év utolsó közgyûlésén a díjazottak között volt dr. Kokas Attiláné, az OTP Bank nyíregyházi igazgatója is, aki mint mondta, világéletében a pénzügyi pályára készült.
– Polgármester úr az elmúlt 4 évben bizonyára látta,
hogy az OTP mennyire felkészült az önkormányzatok kiszolgálásában. A munkatársakkal együtt azon voltunk,
hogy a vezetõség és a testület munkáját segítsük. Ez a négyéves együttmûködés vezethetett oda, hogy megkaptuk ezt
a díjat – mondta el.
Dr. Kokas Attiláné már közel négy évtizede dolgozik
az OTP-ben. Két évvel ezelõtt pedig átvehette a bank egyik
legnagyobb kitüntetését is, ami mellett még további sikernek érzi, hogy nemes programokban vállalhatott szerepet.
– Jólesik, mikor visszagondolok arra, hogy a megye számos településén hitelezéssel segíthettük többek között gázvezetékek és szennyvízhálózatok kiépítését. Ezek nemes
programok voltak, kihívást jelentettek. Jó volt látni, hogy
szépültek ezek a települések – hangsúlyozta. A jövõt illetõen pedig öregbíteni akarom az OTP Bank hírnevét, megbízhatóságát és stabilitását. Szeretném a továbbiakban is
az ügyfélkörünkben tudni, és szolgálni Nyíregyháza Me-

gyei Jogú Város Önkormányzatát, gazdasági társaságait,
közalkalmazottait és köztisztviselõit is – számomra ezek
a legfontosabbak.
A pénzügyi pálya tisztelete és szeretete mellett két unokája és azok családjai jelentik számára az igazi kikapcsolódást, akikkel hétköznap esténként és a hétvégeken, ha
tehetik, mindig együtt vannak. Ráadásul most már a Hutákba is a nagy családdal együtt utazhatnak. Ez pedig igazi boldogságot jelent számára.

Lakatos Tibor alkotásai között

MÁZS SOKAT KÖSZÖNHET AZ ANCONAI SZERELMESEKNEK
Mészáros Árpád Zsolt, az Operettszínház sztárja
mindig is ezer szállal kötõdött Nyíregyházához. Bár
jelenleg hét elõadásban játszik a fõvárosban, mégis
megfogalmazódott benne, szívesen játszana újra szülõvárosában. Az óhaja most valóra vált: az Anconai
szerelmesek második részében ismét itthon szerepel.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
– Ajándék a közönség számára ez a második rész, hiszen éveken át telt ház elõtt játszottuk az Anconai szerelmeseket – nyilatkozta lapunknak. – Mint egykor, a mostani próbák alatt is poéngyártó közösséggé alakult a színészcsapat. Minden ötletet elviszünk a lehetõségek határáig,
így gyakran fullad nevetésbe a próba. Bármennyire is
könnyû mûfajnak nevezik, amit mûvelünk, nem egyszerû
énekelni, táncolni, prózai szerepet formálni egyszerre.
Balogh Gáborral lekettõzve játszom Luigi szerepét. Én a
bemutatón és a 31-ei elõadásban szerepelek. Az elsõ részben is ezt a figurát alakítottam, csak a szerep szerint azóta
idõsebb lettem, van két gyerekem, megpocakosodtam, és
ellátogatok a magyar tengerhez. Olaszként kicsit szókimondóbbak, trágárabbak vagyunk, de szeretjük a Kõbányait, a tökös-mákos rétest, s mindent, amit a Balaton partján lehet. Ezúttal a ‘80-as évek slágereit énekeljük majd,
de nem árulhatom el, miket.
Nagyszerû dalokat hallhattunk tõle az elsõ részben is,
például Gianni Morandi híres számát, a Ritornerót, a
Qvando, qvandót, a Homokvárat... Mint megtudtuk, sokat köszönhet az Anconai szerelmesekben általa elõadott
számoknak. Azóta különösen sok helyre hívták fellépni, s
2007-ben, amikor a nagylemezét létrehozták, Gianni
Morandi engedélyével feltették a Ritornerót, ami olyan
sikeres lett, hogy 2009-ben, a világsztár magyarországi
fellépése idején együtt énekelhette vele, és Morandi ven-

dégül látta családjával együtt napokig olaszországi otthonában. Ezért is tartja kötelességének, hogy itt legyen Nyíregyházán az új darab születésekor.
– A korábbi elõadások során rengeteg mókás epizód
játszódott le: nadrágszétrepedés, nevetésbe fúló szöveg-

mondás... – emlékszik vissza Árpád. – Van egy jelenet,
amikor Luigi és egyik ismerõse rájönnek, hogy testvérek.
Egy alkalommal mondom Petneházy Attilának, hogy akkor a te anyád ugyanaz, mint az enyém, s hozzátettem,
ami nem szerepelt a papíron: „Anya csak egy van!” Ennek hatására a Holláré címû dalt hasunkat fogva táncoltuk végig. Az ilyen momentumoknak se szeri, se száma.
Az Anconaiban pont az a jó, hogy együtt szórakozunk a
közönséggel!
Mint elmondta, különösen jelentõs ez az év az életében, hiszen idén lesz 25 éve, hogy a színészi pályára lépett, s hamarosan betölti a 40. évet. Március 23-án, a születésnapján, Pesten egy nagy koncertet tartanak a barátaival. Szakmai és életrajzi áttekintést adnak nagyzenekari
kísérettel. Mostanság ehhez keresnek archív felvételeket.
Minden olyan városban szeretne fellépni ezzel a produkcióval, ahol játszott az elmúlt évek során, így természetesen a nyár során Nyíregyházán is énekel majd. Mindenütt
helyi kollégákkal lép fel, hiszen velük együtt érte el a sikereket, ugyanakkor az ott élõ fiatal tehetségeknek is fellépési lehetõséget kíván nyújtani. Gyakran szerepel külföldön. Las Vegas-i és Los Angeles-i turnéja is jól sikerült,
ezért most visszahívták, de le kellett mondania, mert csúszott a közelgõ premierje Pesten, s az új koncertsorozatra
is készülnie kell. Az Operettszínházban Verebes István
rendezi a márciusban bemutatandó Cirkuszhercegnõt,
amiben MÁZS is szerepel. Nagyon örül a közös munkának, mert szakmai atyjának tekinti az egykori nyíregyházi
színházigazgatót, akinek a mai napig gyakran kéri a véleményét. Vagyis változatlanul ezerrel pörög, hiszen játszik
még a Ghost, az Elisabeth, a Rómeó és Júlia, az Ördögölõ
Józsiás, az Abigél, a Rebecca és a Veled, Uram! címû darabokban Pesten, Nyíregyházán pedig az Anconai 2-ben
láthatja népes rajongótábora. A darab iránt óriási az érdeklõdés, a jegyek már februárra is elkeltek.
2014. FEBRUÁR 7.
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A JÉGCSAPOK ELTÁVOLÍTÁSA
AZ INGATLANHASZNÁLÓK FELELÕSSÉGE
A lakóingatlanokon, középületeken, egyéb épületeken
megjelenõ és a lakosságra veszélyt jelentõ jégcsapok eltávolítása az ingatlantulajdonosok felelõssége – figyelmeztetnek a megyei katasztrófavédelem szakemberei.
Takács Judit tû. hadnagy, szóvivõ arra hívja fel a figyelmet, hogy a jogszabályok alapján a jégcsapok eltávolítását a tulajdonosok (illetve bérbe adott ingatlan esetében a

KITÜNTETETT POLGÁRÕR

bérlõk) végezzék, vagy végeztessék el. A nehezen hozzáférhetõ helyekrõl a tûzoltóság térítés ellenében végzi el a
mentesítést. Ez alól kivételt képeznek a közintézmények,
melyeknél – indokolt esetben – a tûzoltó egységek térítésmentesen távolítják el a jégcsapokat.
A katasztrófavédelem munkatársai arra is figyelmeztetik az érintetteket, kötelesek az ingatlanaik elõtti közterületeket – járdát – csúszásmentesíteni is.

A VIDÉKFEJLESZTÉS ÚJ LEHETÕSÉGEIT VIZSGÁLTÁK
A mezõgazdasági innováció és az infrastruktúra fejlesztése lehetnek azok a kitörési pontok,
melyek meghatározhatják Szabolcs-SzatmárBereg megye jövõjét. Errõl esett szó azon a
kerekasztal-beszélgetésen, amelyen a vidékfejlesztés új lehetõségeit vizsgálták.
A fórumot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség szervezte, és kiderült, országosan és megyei
szinten is folyamatosan készülnek a vidékfejlesztési tervek.
A szakemberek azt mondják, páratlan a megye
településszerkezete és emiatt egyedi fejlesztési terveket kell készíteni. Olyanokat, amelyekkel minél több uniós forrást lehet lehívni. A fórum felvételét február 18-án, kedden 18.00 órától láthatják
a Nyíregyházi Televízióban.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. február
14. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra 2014. február 17. napján (hétfô) kerül sor
a részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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Szabó Lajost sokan ismerik Nyíregyházán. Nélküle
nem rendeznek Szpari-meccset, évek óta statisztikákat
vezet a csapatról, és nem múlik el úgy nap, hogy ne
állna ott a Luther téren. Nyolc éve már, hogy polgárõrként segíti az iskolásokat és a közlekedõket, munkájának elismeréseként pedig a napokban oklevelet vehetett át – mások mellett – a Nyíregyházi Rendõrkapitányságtól. – Minden reggel 6.45-tõl iskolakezdésig állunk
az iskolák környékén. Felügyelünk a gyerekekre, átsegítjük õket a zebrán, és ügyelünk a gépjármûforgalomra is. Büszkén mondhatom, hogy amióta a csoportunk
mûködik, egyetlen probléma sem volt egyik iskola környékén sem. Örülök az elismerésnek, ez már a harmadik oklevél, amit kapok, ami azt jelzi, elégedettek a
munkámmal, és valóban a lakosság, valamint a rendõrség segítségére vagyunk – mondta Szabó Lajos.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

ELVESZETT
Január 23-án, a Petõfi tér
környékén elveszett Servox
digital mûgégém. E készülék
nélkül nem tudok beszélni.
Kérem, ha valaki megtalálta vagy tudna segíteni a beszerzésében, segítsen.
Juhász József, Nyíregyháza,
Ösvény u. 11. Tel.: 70/564-1267,
20/380-8851, 70/318-5158

VÉRADÁS ÉS ADOMÁNYGYÛJTÉS A NYÍRTÁVHÕNÉL
Negyedik alkalommal rendeztek véradó napot a
Nyírtávhô Kft.-nél. Múlt héten, pénteken több mint húsz
dolgozó segítette a megyei Vöröskereszt munkáját.
Az elmúlt évben 3 alkalommal közel 40 dolgozó csatlakozott a kft. véradó csapatához, akik több mint 80 adag
vérrel járultak hozzá a megye vérellátásához.
Arday Balázs, a cég ügyvezetôje elmondta: a kezdeményezés elsôsorban a munkatársak érdeme, az elismerés is fôként nekik jár. A társaság szerepe ebben a karitatív
kezdeményezésben – az erkölcsi támogatás mellett – a
helyszín és a megvalósításhoz szükséges egyéb feltételek
biztosítása.
A kollégák magánjellegû kezdeményezése és igénye
volt a véradás folytatása, melyet a Nyírtávhô vezetése támogatott.
A cég dolgozói nagy figyelmet fordítanak a jótékonyságra is: 2012-ben a kollektíva mintegy 140 kiló jó állapotú, használt ruhát gyûjtött össze az Oltalom Szeretetszolgálatnak, az akciót idén januárban megismételték, s
közel azonos mennyiségû adományt tudtak átadni a rászorulók részére.
Mindkét kezdeményezést a jövôben is folytatni szeretnék, ezzel is felhívva a város lakosainak figyelmét a társadalmi felelôsségvállalás fontosságára.
(x)

MACKÓKIÁLLÍTÁS A KÁLLAY GYÛJTEMÉNYBEN
Mackókiállítás nyílt a Kállay Gyûjteményben. Játékmackók, plüssmacik, medvékrõl szóló könyvek, képeslapok, szalvéták láthatók a tárlaton, ami azt mutatja meg, hogy az elmúlt 100 évben mennyit változott a gyerekek kedvenc játéka.
A játékmackó története 1902-ig nyúlik vissza, a szövetbõl készült, kitömött, barátságos mackó a teddy bear elnevezést Theodore Rooseveltrõl kapta, aki egy vadászaton nem volt hajlandó lelõni egy fához kötött medvebocsot. A plüssmackók mára klasszikus gyermekjátékká váltak, amelyek között vannak igen értékes darabok is.
A Kállay Gyûjteményben megrendezett mackókiállításon mintegy 600 darab kis medve látható. A tárlat legértékesebb darabjai az 1940–50-es évekbõl származó
játékmackók, a kiállításon vannak mai plüssmacik, üvegbõl, mûanyagból és textilbõl készült medvék, macikról
szóló könyvek, képeslapok és kismackós szalvéták. A
játékmackók nyíregyházi gyûjteményekbõl, gyerekektõl
kerültek a tárlatra.

Mackók minden mennyiségben
A játékmackókból rendezett tárlatot március végéig láthatják a gyerekek és felnõttek a Kállay Gyûjteményben. A
tárlat mellett a múzeumpedagógusok foglalkozásokat is
szerveznek az óvodásoknak és iskolásoknak.
2014. FEBRUÁR 7.
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EREDMÉNYEK

SPORT

MESEBELI HELYEN KÉSZÜL A SZPARI
Futballturizmusban nagyhatalom lett Törökország. Nyáron a tenger és a napfény szerelmesei népesítik be a partot, télen pedig a futballisták lepik el Antalya és Belek környékét. Nem véletlen a választás, hiszen óriási szállodák
és 500(!) kivilágított, vízelvezetéssel ellátott füves pálya
várja az együtteseket. Teljes ellátás, konditermek, szaunák, minden, ami a felkészüléshez kell. Egymást érik a
repülõgépek a közeli reptéren, és szinte kivétel nélkül labdarúgók szállnak ki a gépekbõl. Például a Szpari játékosai. A Nyíregyháza Spartacust szállító repülõn egy szlovák elsõ ligás csapat és az Újpest utazott még. A nyíregyháziak egy olyan szállodában kaptak helyet, melyben 1700
fõ fér el, és jelenleg ötven csapat lakik. A Spartacus labdarúgói így a héten ideális körülmények között készülhettek
a tavaszi bajnoki folytatásra. A magyar válogatott is mindössze harminc kilométerrel arrébb, Belekben edzõtáborozott, és a nemzeti csapatnak is volt nyíregyházi tagja,
Balogh János kapus személyében. Hét közben a nyírségiek szakmai stábja meg is látogatta a válogatottat.
– Pintér Attila szövetségi kapitány a csapattársam volt
1984-ben, amikor megnyertük az ifjúsági válogatottal az
EB-t. Jó a kapcsolatunk, ezért vele is jó volt beszélgetni,

A körülményekre nem lehet panasz
de Balogh Jani is nagyon örült nekünk. Sándor István pedig György fiával találkozhatott, aki a nemzeti csapattal
tréningezik, sõt, még az is felmerült, hogy játszunk egy
edzõmeccset a magyar válogatott ellen, de már voltak lekötött ellenfelek – mondta Krizán Sándor, a Szpari technikai vezetõje.
A Nyíregyháza Spartacus február 12-éig marad Törökországban, és a hétvégén, valamint a jövõ héten több felkészülési mérkõzést is játszik külföldi csapatok ellen.

EDZÕTÁBORBAN
A TÁJFUTÓK
Az NYVSC Tájfutó Szakosztályának sportolói már tavaly december óta a 2014. évi versenyszezonra készülnek. A hétközi futó- és erõsítõedzések mellett a hétvégéken térképes futások és térképes tájfutó edzések szerepelnek a programban.
Január utolsó hétvégéjén 7 gyerek 2 edzõvel országos
utánpótlás edzõtáborban vett részt. A pénteki „száraz”
edzések után szombattól havas fenyvesekben és tisztásokon gyakorolták a pontos tájékozódást és a térképolvasást. A Kiskunság változatos domborzati formái jó lehetõséget nyújtottak a tájékozódási rutin fejlesztéséhez.
A szakosztály februárban itthon folytatja a felkészülést, márciusban már közel 20 fõ részvételével edzõtábort szerveznek. A tervezett edzõtáborban már a szakosztályhoz õsszel (újonnan) csatlakozott gyerekek közül
is részt vesznek néhányan.

A képen az edzõtáboros csapat tagjai (balról jobbra):
Bagoly Luca Enikõ, Tóth Nóra, Nagy Bettina, Tölgyesi
Tiborné edzõ, Bagoly Ferenc András, Sztojka Milán
Szabolcs, Balku Levente, Tóth László

SPORTPROGRAM
A Szparival egy szállodában ötven csapat lakik

Törtei Tamáséknak csak a futballra kell koncentrálniuk

AZ ELSÕ TAVASZI BAJNOKI
A Gödöllõt fogadja elsõ tavaszi bajnoki meccsén a nyíregyházi férfi kézilabdacsapat. A hazai együttes némileg
átalakult a téli szünetben. – Szûcs Balázs Egerbe igazolt,
az õ távozása érzékeny veszteség számunkra. Mivel az
egriek a feljutásért harcolnak, ezért szeretné magát kipróbálni, és a fejlõdése érdekében akart eligazolni, ami egy
ilyen fiatal játékosnál érthetõ. Dobos Balázs és Erdõs Zol-

HOGY MEGELÕZZÜK
A NAGYOBB BAJT

Javuló egyensúllyal megelõzhetõ a súlyos sérülés
Folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat.
Az ingyenes sportprogramok iránt nagy az érdeklõdés, a
zumba, a jóga, a mediball és az önvédelmi oktatás mellett az esésmegelõzés is nagyon népszerû. Hétrõl hétre
minden szerdán olyan gyógytorna jellegû mozgásprogramot tartanak elsõsorban idõseknek a BUSZACSA-ban,
mellyel súlyos balesetek és sérülések elõzhetõk meg. A
balesetek legsúlyosabb szövõdményei a csípõ-, kar- és
gerinctörések. A mindenfajta károsodással együtt járó
mozgáshiány további izomvesztést, gyengeséget és instabilitást okoz, ami fokozza az ismételt elesés veszélyét. Az egyensúly-, izomerõ-, reakcióidõ-javító gyakorlatok jótékony hatását kihasználva mozgásgyakorlatok
tanításával fokozzák az egyensúlyozási képességet, a
gerinc tartási képességeit. A programhoz bárki ingyen
csatlakozhat.
14
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tán alacsonyabb osztályban folytatja, így rájuk sem számíthatunk, és a felkészülés közben látszott is, hogy kevesen vagyunk. Sikerült viszont szerzõdtetnünk Marion Kleist, aki korábban szerepelt már Nyíregyházán, és több poszton bevethetõ. A felkészülés, úgy érzem, jól sikerült, és
bízom abban, hogy a Gödöllõ ellen gyõzelemmel kezdjük a tavaszt – mondta Bécsi János, a csapat edzõje.

Február 7–9., péntek–vasárnap Bem iskola, Röplabda Diákolimpia Országos döntõ
Február 9., vasárnap 18.00 BUSZACSA, Nyíregyháza–Gödöllõ férfi kézilabda-mérkõzés
Február 12., szerda 18.00 BUSZACSA, MarsoNYKK–Jászberény férfi kosárlabda-mérkõzés
AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 10., hétfõ 19.30 Nyíregyháza–Gödöllõ férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

JÖVÕ HÉTEN PÓTOLJÁK A MECCSET
Múlt vasárnap az ónos esõ miatt elmaradt a Kaposvár
elleni záró mérkõzés a Fatum-Nyírsuli-NRK számára. A
nõi röplabdások a tervek szerint február 14-én pótolják az
elmaradt találkozót, melynek csak olyan szempontból van
tétje, hogy a helyosztóknál még összekerülhet a két együttes.
A nyíregyháziak jelenleg az ötödik helyen állnak, ami
a Gödöllõ elsõ helyre sorolása után a hatodik pozíció lesz.
A Gödöllõ a nemzetközi kupában szerepelt, ezért a bajnokság alapszakaszában nem kellett részt vennie. Az NRK
jelen állás szerint a legjobb négy közé jutásért a TF-fel
vagy a Vasassal játszik majd. Erdõsné Balogh Erika, a csapat játékosa és a klub szakágvezetõje nem számít könnyû
meccsre.
– Úgy számoltam, a szettaránya jobb a Vasasnak, így
õk végeznek elõrébb, ezért mi a TF-fel játszunk. Elméletileg gyengébb csapat az angyalföldieknél, de épp most igazoltak egy színes bõrû amerikai játékost, ráadásul idén
még nem tudtuk õket legyõzni, így õk a favoritok, de szeretnénk meglepetést okozni. Számunkra sokat jelentett,
hogy jól kezdtük a szezont, és korán bebiztosítottuk helyünket az elsõ nyolcban, szeretnénk is megragadni az
élmezõnyben – mondta Erdõsné Balogh Erika. A nyíregyházi klub emblematikus tagja elismerte, voltak emlékezetes meccsek az alapszakasz során.
– Számomra a Békéscsaba elleni meccs volt az, melyre
még évek múlva is emlékszem majd. Minden összeállt,
igazi csapatként mûködtünk, és egy esélyesebb együttest
gyõztünk le. Remélem, a rájátszásban is tudunk majd hasonló bravúrt végrehajtani – mondta az NRK centere.

Erdõsné Balogh Erika, a nyíregyháziak vezére a pályán

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK
Jótékonyan Jókedvûen a Jókaiért február 7-én 19.00 órától a Református Gyülekezeti Házban (Bessenyei tér 7.).

PROGRAMOK

kei, Hajdú Ágota vezetésével. A belépés díjtalan! Információ: 42/434-002.
Táncház a Sóstói Múzeumfaluban. Az ingyenes rendezvény február 15-én 15.00 órától kezdõdik az Újlétai Magtárban, ahol magyarbõdi táncokat tanulhatnak, felvidéki mákos
lepényt kóstolhatnak, s persze a tájegység viseleteit is megtekinthetik az érdeklõdõk.

A NOE Családi Kör Egyesület és a Városmajori Mûvelõdési Ház (Városmajor u. 5.) idén 11. alkalommal rendezi meg a
Házasság világnapja alkalmából kiállításokkal, elõadásokkal
tarkított rendezvényét. A programokra február 8-án 15.00
órától várják az érdeklõdõket. A belépés díjtalan! Információ: 42/434-400.

A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tantestülete és szülõi szervezete várja az érdeklõdõket február 15-én 18.00 órától
az iskola aulájában tartandó alapítványi sportbálra! Az est
fõvédnöke dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
Belépés csak meghívóval! (Bejárat a Jósa András utca felõl.)

A Burattinó Bábszínház elõadásai: február 8-án 16.00 óra:
Aranyos tarajos; 9-én 10.00 óra: A három kismalac. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház
mellett).

Jótékonysági bál a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva idén is megrendezik a Kölcsey Ferenc Gimnázium jótékonysági bálját, melynek a nyír-

A KOMMUNISTA DIKTATÚRA
ÁLDOZATAI EMLÉKÉRE FEBRUÁR
VÉGÉN EGY EMLÉKMÛVET EMELNEK.
MIT GONDOL ERRÕL?
A teljes válaszok megtekinthetõek a Nyíregyházi Televízió „Dorina kérdez” címû mûsorában, amiben a
városlakók fejthetik ki véleményüket az aktuális témával kapcsolatban. A mûsor mindennap, 19.25-kor és
21.25-kor látható. Ha van jó kérdésük, ötletük, írjanak
a következõ címre: dorinakerdez@nyiregyhazitv.hu.
„Meg kell emlékezni róla, mert ez történelem. Egyetértek vele.”
Kacás Istvánné
„Igen, nem árt, ha a köztudatban benne vannak ezek a
dolgok is. Úgy gondolom, jó ötlet.”
Hopp Mihályné

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Halkóné dr. Rudolf Éva, a FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. február 10., 17.00 óra
Helye: Jósavárosi Polgárõr Egyesület irodája,
Ungvár sétány
Kósa János, a FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. február 10., 17.00 óra
Helye: Mandabokor, Általános Iskola
Kettõs könyvbemutató a Móricz Zsigmond könyvtárban február 10-én 16.30-tól. Különleges, egyedi mûsor Válaszolgató
versek és versválaszok címmel. Vajdics Krisztina: Szó születik
– verseskötet; Radnó György: Városi nyár – verseskötet.
Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola Zenemûvészeti
tagozata – Pályázati hangverseny: február 10-én 18.00 óra.
Bõvebben: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu.
Miért beteg az ember? címmel február 11-én 17.00–19.00
óráig elõadást tart Zsom Jánosné magnetoterapeuta, az egészségmegõrzés új világáról. Helyszín: Hotel Continent.
A Móricz Zsigmond könyvtár várja az érdeklõdõket dr.
Reisinger János irodalomtörténész „ A Biblia a magyar képzõmûvészetben” címû, vetítéssel egybekötött elõadására – Zichy
Mihály bibliai szénrajzai és olajfestményei (A Káin és Ábeltõl
A Rombolás géniuszának diadaláig). Idõpont: február 12-én
16.30 óra. Helyszín: a könyvtár konferenciaterme, III. emelet.
Bálint-napi vigasságra várnak mindenkit február 15-én
10.00–13.00 óra között a Városmajori Mûvelõdési Házba (Városmajor u. 5.), ahol színes családi programokkal és helyi
tehetségek produkcióival kedveskednek a vendégeknek. Közremûködik az Igrice Néptáncegyüttes Gyermekcsoportja, a
Vadcamarak Színjátszócsoport, a Flexi-Team Aerobic Klub
és a Vikár Sándor Zeneiskola népzene tanszakos növendé-

GAZDIKERESÕ
Csufi: 2013 májusában született
keverék kan. Kedves, barátságos kutya, ideális családi kedvenc válhat belõle. Február 20ától örökbe fogadható.

Szabi: Körülbelül 4 éves keverék
kan. Egyelõre visszahúzódó kutya,
de reméljük, idõvel feloldódik.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

egyházi Kemence csárda ad helyet február 8-án, szombaton
19 órától. A rendezvény célja az iskola informatikai rendszerének fejlesztése. Az estet megtiszteli jelenlétével dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, az esemény fõvédnöke
is. A jó szórakozásról a Polip együttes gondoskodik.
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az érdeklõdõket a „Benczúr Gyula” Alkotókör tagjainak 2013. évi munkáiból megrendezendõ kiállításra. Helye: Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár kamaraterme (Szabadság tér 2. III.
emelet). Megtekinthetõ: február 17-éig, a könyvtár nyitvatartási rendjében.
A Jósavárosi Mûvelõdési Házban (Ungvár stny. 33.) az
alábbi lehetõségeket kínálják a mozgás szerelmeseinek:
gyógytornász segítségével hétfõn és csütörtökön este háromnegyed 6-tól kímélõ torna, majd ezt követõen negyed 8-tól
kondicionáló torna, szerdán és pénteken fél hattól másfél órás
aerobik foglalkozás, amely pénteki napokon ingyenes! Információ: 42/448-005.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 8., szombat 19.00 Anconai szerelmesek 2, Kiss
Manyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Enter! (digi dili) – Táncfarsang (a Zéró Balett elõadása), Bérletszünet, MÛvész Stúdió
20.00 A mandarin – Táncfarsang (a GNM Kontúr Fizikai
Táncszínház elõadása), Bérletszünet, Krúdy Kamara
Február 9., vasárnap 19.00 Játszd újra, Sam! (a Miskolci Nemzeti Színház vendégjátéka), Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 Egy fáról – Táncfarsang (a Közép-Európa Táncszínház elõadása), Bérletszünet, MÛvész Stúdió
20.30 Ahogy azt az apám elképzelte (18+) – Táncfarsang
(a Hodworks elõadása), Bérletszünet, Krúdy Kamara
Február 10., hétfõ 13.15 Csalóka Péter, Szende bérlet,
Nagyszínpad
15.00 Csalóka Péter, Morgó bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Vasvári „B” bérlet, Krúdy
Kamara
Február 11., kedd 10.00 Csalóka Péter, Hófehérke bérlet, Nagyszínpad
13.15 Csalóka Péter, Hókuszpók bérlet, Nagyszínpad
15.00 Csalóka Péter, Váci bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Vasvári „C” bérlet, Krúdy
Kamara
Február 12., szerda 14.00 Énekes madár, Janikovszky
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Tûzoltó leszel s katona!, Vasvári „D” bérlet, Krúdy
Kamara
Február 13., csütörtök 14.00 Énekes madár, Hunyadi
bérlet, Nagyszínpad
19.00 Balta a fejbe, Kölcsey „C” bérlet, Krúdy Kamara
Február 14., péntek 14.00 Énekes madár, Ady bérlet,
Nagyszínpad

„Jónak találom! Nekem volt benne részem, mindenünket elvették, nem is egyszer, nem is kétszer és nem is háromszor...”
Huta István
„Nekem az a véleményem, hogy szükség van ilyen
emlékmûvekre. Az, hogy most kommunista diktatúra vagy
másféle diktatúra, nem nagyon kellene különbséget tenni.
A hely kiválasztása nem biztos, hogy a legszerencsésebb,
éppen itt, a régi pártház tövében, de nem tudok jobb helyet én sem.”
Német Gyula
„Én is érintett vagyok, és így átérzem a súlyát ennek az
emlékmûnek. Jónak találom, hogy van egy ilyen a városban. Meg kell emlékezni az elõdökrõl, és az utókor számára meg kell örökíteni!”
Tóth Zoltán
„ Végre Nyíregyházán is fogunk emlékezni erre a szörnyûséges idõszakra, amikor ártatlan emberek haltak meg
bizonyos erõszakos diktatúra léte miatt. Nagyon-nagyon
fontosnak tartom, hogy a fiatalságnak is egy mementóként állítsuk ezt az emléket. Emlékezzenek õk is, hogy
mivé válhat egy ember, ha nem képes emberi módon élni
és gondolkodni. Mert akik megélték, azok tudják, hogy
mi történt, de a fiatalok nem is ismerik, mert sajnos nem a
valóságot tanulták.”
Pataki Józsefné

AUKCIÓ JÖVÕ PÉNTEKEN
Aukciót szerveznek 2014. február 14-én 18 órától
a Bencs Villában, a szobor felállításáért. Az árverésen ismert mûvészek, sportolók, közéleti személyiségek által felajánlott tárgyak kerülnek kalapács alá.
A képen a Hoffmann Rózsa államtitkár aszszony által felajánlott nagyméretû, bõrkötéses Biblia látható.
A relikviák részletesebb listája megtekinthetõ a
nyiregyhaza.hu weboldalon, a programajánló menüpontban.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

120 ÉVE THÁLIA SZOLGÁLATÁBAN
1894. február 6-án a Benczi Gyula és zenekara által
játszott Hunyadi-nyitány hangjaival ünnepélyesen megnyílt Thália nyíregyházi hajléka. Korábban csak vendéglõk udvarán felállított deszkaszínekben nyílt arra lehetõsége a színmûvészetet pártoló közönségnek, hogy színházi élményeknek hódoljon. Ezen kívánt változtatni az
1893 áprilisában alapított részvénytársaság, amelynek
célkitûzése volt, hogy egy „állandó színház építése által
a magyar színmûvészetnek Szabolcs vármegye székhelyén otthont” teremtsen és ezáltal a „magyar hazafias szellemet és nemzeti közmûvelõdést” fejlessze. A kezdeményezõ Somogyi Gyula, a város elsõ közjegyzõje volt, aki
az ékszerész Kubassy Gusztávval közösen birtokolt telkét
ajánlotta fel az épület helyéül. A telek a korabeli leírás
szerint „a vasúti út és a szent-mihályi utcza között elterülõ szénatér nyugati oldalán a Pacsirta vendéglõ és a csendõrlaktanyául szolgáló épület kõzött áll”. A „vasúti út” a
mai Széchenyi, a „szent-mihályi” pedig a Bethlen utcát
jelöli. A „szénatér” elnevezés arra utal, hogy a város itt
szénapiacot tartott fenn, amelyet a színház megnyitása után
áthelyeztek a mai Széna tér területére. A csendõrlaktanya
a mai Bethlen utca sarkán állt, ahol egykor a Pacsirta vendéglõ is mûködött. Az átalakított laktanyát 1911-ben a
tûzoltók vették birtokba, de egy idõben itt állomásoztak a
mentõkocsik is. Ezen a területen tette le a színház alapkövét 1893. július 25-én a kivitelezéssel megbízott Barzó–
Vojtovits építõpáros. Az épület terveit Alpár Ignác ingyen
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bocsátotta a részvénytársaság rendelkezésére. Az épület
egész belsõ berendezése fából készült 150 földszinti ülõhellyel, tíz földszinti, tíz emeleti páhollyal, erkéllyel és
karzattal. A nézõteret eredetileg 600 személyre tervezték,
de kényelmesen csak 450 személy befogadására volt alkalmas. Dobó Sándor színigazgató és társulata abban a
reményben kezdte meg tevékenységét e díszes épületben,
hogy „a színmûvészet nálunk ne luxus dolog legyen, fényûzés, de közszükséglet, még pedig olyan közszükséglet,
melynek kielégítése után társadalmunk minden osztályai
vágyakozzanak”.
Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész
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