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KÍGYÓZHATUNK.
Múlt héten átadták a
Debreceni út–Kígyó
utcai átépített csomó-
pontot a lakosság
számára.

ELJÁTSZOTT KÖZPÉNZ?
Érdekes per vette kez-
detét a közelmúltban a
bíróságon. Egy volt ve-
zetõ kétes pénzügyi
ügyletbe bonyolódott? PILÓTAKÉPZÉS

6

A 2017. január 20-ai, péntek éjjeli buszbalesetben ti-
zenhatan haltak meg, amikor Verona közelében a jármû-
vük egy betonoszlopnak csapódott és kigyulladt. A bu-
szon ülõk egy franciaországi sítáborból tartottak haza.
Az utasok többsége a budapesti Szinyei Merse Pál Gim-
názium jelenlegi és egykori tanulója volt, illetve tanára-
ik, valamint egy család is velük utazott.

A kormányzat hétfõre nemzeti gyásznapot rendelt el,
emellett sokan, sokféleképpen fejezték ki együttérzésüket,
segítõ szándékukat, szolidaritásukat.

KÖZÖSEN IMÁDKOZTAK NYÍREGYHÁZÁN
Nyíregyházán papok, közéleti szereplõk és az isko-

la tanárai, diákjai közösen emlékeztek meg a veronai
busztragédia áldozatairól a Szent Miklós Görög-
katolikus Általános Iskolában, együtt énekeltek és
imádkoztak a buszbalesetben elhunytakért és a hoz-
zátartozók lelki nyugalmáért. A balesetet Szócska A.

EGY NEMZET GYÁSZOLJA A BUSZTRAGÉDIA ÁLDOZATAIT
Ábel apostoli kormányzó megrendítõnek nevezte, s úgy
fogalmazott, együttérzésükrõl szerették volna biztosí-
tani a szülõket, hozzátartozókat a nemzeti gyászna-
pon. Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc
pedig azt mondta, amennyire lehet, mindent meg kell
tenni az ilyen tragédiák megakadályozása érdekében,
hogy hasonló eset ne forduljon elõ.

GYÛJTÉST INDÍTOTTAK
Az egész országot sokkoló tragédia utáni gyászban az

Ökumenikus Segélyszervezet lehetõséget szeretne bizto-
sítani mindenkinek, hogy szolidaritását fejezze ki a Vero-
na közelében történt buszbalesetben érintett családokkal.
A segélyszervezet pénzadománygyûjtést indít, és a beér-
kezõ adományokat teljes egészében az érintett családok-
nak juttatja el. „Egy ilyen tragédia esetén az ember a gyász
és a tehetetlenség érzésével szembesül. Az együttérzés és
az imák mellett talán a legtöbb, amit tehetünk, hogy tá-
mogatjuk a tragédiát szenvedett családokat, akik család-

fenntartót, gyermeket vesztettek el, vagy sérülésük miatt
hosszabb kezelésre szorulnak – mondta Lehel László, a
segélyszervezet elnök-igazgatója”. A gyûjtéshez a
www.segelyszervezet.hu honlapon, illetve a 11705008-
20464565 számlaszámon, „Buszbaleset” megjelöléssel
lehet adakozni – olvasható a segélyszervezet honlapján.
A közös ügyet az 1356-os adományvonal hívásával is le-
het támogatni.

Magyarország lobogóját hétfõ reggel nyolc órakor von-
ták fel, majd eresztették félárbócra a budapesti Kossuth
téren.  A meghatározott középületeken gyászlobogót füg-
gesztettek ki, illetõleg Magyarország lobogóját és az eu-
rópai lobogót is félárbócra eresztették.

A nemzeti gyásznapon a budapesti Szent István-bazili-
ka Szent István-harangja, Magyarország legnagyobb ha-
rangja is megkondult, amely csak a legnagyobb egyházi
ünnepeken vagy különösen jelentõs alkalmakkor szól.
(Jegyzet a 8. oldalon.)

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt, MTI, hirado.hu)

VÁLTOZÓ LEVEGÕMINÕSÉG, ÉRDEMES FIGYELNI

Hétfõtõl a nappali órákban jelentõs javulás volt érzékelhetõ a levegõ minõségé-
ben. Az Országos Légszennyezettségi Mérõhálózat honlapját (www.levego-
minoseg.hu) figyelemmel kísérve látható, hogy nemcsak napszakonként, de gyak-
ran óránként is jelentõs módosulások figyelhetõk meg benne. Fentebbi oldalon,
illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fõosztály honlapján (http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/) naprakészen
tájékozódhatnak az aktuális levegõminõségi adatokról, de a www.nyiregyhaza.hu
weboldalon is folyamatosan beszámolunk a változásokról. Az illetékes szervek
kérik, hogy ködös idõjárás esetén a már többször kommunikált óvintézkedésekkel
segítsék a levegõ tisztulását.

JÉGBE ZÁRT SZERELEMJÉGBE ZÁRT SZERELEM

Bõrünkön érezzük az igazi telet, ami Nyíregyházán is lehetõséget adott arra, hogy egy új
rendezvény honosodjon meg, a SóstOlimpia. Sokan korcsolyáztak a tavon, volt
jégszobrászverseny, egy alkalmi mûvész pedig jégtömbökbe faragva mutatta ki Nyíregy-
háza iránti szeretetét, mely a hideg miatt még most is látható. Bõvebben a 14. oldalon.
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ISKOLAKÓSTOLGATÓ
Sok-sok izgatott anyuka és apuka,

kíváncsi kisgyermek sereglett össze az
ovi és a délutáni alvás után, hogy „be-
lekóstoljon”, milyen a kisiskolások éle-
te a Jókai Mór Református Általános
Iskolában, ahol találkozhattak leendõ
tanító nénijeikkel is.

23JANUÁR
HÉTFÕ

22JANUÁR
VASÁRNAP

ELHUNYT TORGYÁN JÓZSEF
Otthonában, szûk családja körében

vasárnap reggel 85. életévében elhunyt
megyénk szülötte, Torgyán József, a
Független Kisgazdapárt  volt elnöke, ko-
rábbi földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter, aki tavaly decemberben
szívelégtelenség miatt került kórházba.

23JANUÁR
HÉTFÕ

24JANUÁR
KEDD

CASTEL FELICE
Elkezdõdtek a Castel Felice címû

történelmi színdarab – 1958-ban ját-
szódik – próbái a Móricz Zsigmond
Színházban. A darab rendezõje,
Göttinger Pál, a teátrum új fõrendezõ-
je. Az elõadás bemutatóját március 4-
én tartják.

21JANUÁR
SZOMBAT

22JANUÁR
VASÁRNAP

NYÍREGYHÁZI NYERTES
„Az év Diák Írója és Költõje 2016.”

címû pályázat eredményhirdetésén a
nyertesek között köszöntötték Trizner
Laurát, az Arany János Gimnázium és
Általános Iskola végzõs tanulóját. La-
ura meghívást kapott az Ifjúsági Anya-
nyelvi Parlamentbe is.

A LELKEKBEN SZIVÁRVÁNY
A Jósa András Múzeum adott otthont

a „Minden lélekben van egy kis szivár-
vány” címû projekt elsõ találkozójának,
amelynek célja az eltérõ hátterû oktatá-
si és kulturális intézmények szociális
érzékenyítése, valamint a tolerancia és
a másság elfogadásának ösztönzése volt.

MÁSFÉL MILLIÓ LÉPÉS
András Gergely tû. zászlós, a Nyír-

egyházi Hivatásos Tûzoltóparancs-
nokság gépjármûvezetõje a közelmúlt-
ban vehette át a 20 évnyi szolgálata
elismeréseként jubileumi jutalmát a
megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság igazgatójától.

JANUÁR
KEDD

SZOROSABB EGYÜTTMÛKÖDÉS
Közös rendezvények, valamint a be-

avatkozásoknál a szorosabb együttmû-
ködés is része annak a megújított meg-
állapodásnak, amelyet a megyei rend-
õrfõkapitány és a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóság igazgatója írt alá a
napokban.

AZ EGYETEM AZ EDUCATIÓN
Budapesten, a Hungexpón tartották

meg a  2017-es Educatio oktatási szak-
kiállítást, ahol a Nyíregyházi Egyetem
népzenei mûsora népszerûsítette a fel-
sõoktatási intézményt, de szó esett az
egyetem sokszínûségérõl is, amirõl az
oktatási rektorhelyettes beszélt.

A napokban egy érdekes felhívó fotóra
és üzenetre lehettek figyelmesek azok,
akik a Facebook hírfolyamon böngészget-
tek. Az egyik városlakó a közösségi olda-
lon keresztül szerette volna jelezni, hogy
a Közterület-felügyelet munkatársai egy
fekete autóból ismét ellenõrzik a Korzó-
nál szabálytalanul áthajtó autósokat.
Azonban – mint ahogy Bodrogi Lászlótól,
a Közterület-felügyelet vezetõjétõl meg-
tudtuk – ez nem kivételes alkalom volt:
videokamerájukkal látva vagy látatlanul,
de rendszeresen pásztázzák a várost.

Évente több alkalommal is közúti for-
galomellenõrzést hajt végre a Közterület-
felügyelet. Ilyenkor a legforgalmasabb
nyíregyházi keresztezõdésekben és utcá-
kon ellenõrzik, hogy az autósok betartják-
e a közlekedési szabályokat. Aki pedig
fittyet hány a KRESZ-táblákra, az 30–50
ezer forintos büntetésre is számíthat.

SARKALATOS HELY A KORZÓ

A napokban a Korzó mellett figyelték vi-
deokamerájukkal az autósok mozgását a Köz-
terület-felügyelet munkatársai. Annak ellené-
re, hogy a táblák egyértelmûen jelzik, hogy
csak engedéllyel lehet áthajtani a Dózsa
György utca sétálóutcává nyilvánított részén,
mégis sok a szabálytalankodó, naponta átlag-
ban 20–30 is, akik ha nem látnak rendõrt,
gyakorta lerövidítik az utat – tudtuk meg Bod-
rogi Lászlótól. A Közterület-felügyelet mun-

NEM ÉRI MEG SZABÁLYTALANKODNI!

katársai azonban, ha kamerájukkal felveszik
a szabálytalankodást, közigazgatási bírságot
szabnak ki, aminek mértékét egyébként kor-
mányrendelet írja elõ. A behajtási tilalom
megszegése 30 ezer forintba kerül, aki pedig
nem figyel a kötelezõ haladási irányt jelzõ
táblákra, annak 50 ezer forint a bírság.

– Természetesen, a forgalomellenõrzés
mellett bõven akad még egyéb munkája is
a Közterület-felügyeletnek. Ilyenkor télen
figyeljük azt is, hogy minden ingatlan elõtt
történjen meg a síktalanítás. Már letelt a
türelmi idõ, aki ezt nem tette meg, az el-
len hatósági eljárást kezdeményezünk –
tette hozzá a felügyeletvezetõ.

ELLENÕRZÉSI PONTOK, AHOL KÜLÖNÖSEN ÉRDEMES ODAFIGYELNI

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Hatósági Fõosztály Közte-
rület-felügyeletének kamerával felszerelt
gépkocsija az alábbi helyeken végez ellen-
õrzést az év során:

– Kossuth tér (mindkét irányból behaj-
tani tilos, kivéve engedéllyel, korlátozott
forgalmú belváros).

– Bethlen Gábor utca (mindkét irány-
ból behajtani tilos, kivéve engedéllyel, korl.
forg. belváros).

– Nagy Imre tér (mindkét irányból be-
hajtani tilos, kivéve engedéllyel, korl. forg.
belváros).

– Jókai tér (mindkét irányból behajtani
tilos, kivéve engedéllyel, korl. forg. belvá-
ros).

– Zrínyi Ilona utca–Luther utca keresz-
tezõdés (kötelezõ haladási irány a belsõ
sávból a Luther utcára, itt tilos visszafor-
dulni).

– Nagy Imre tér Korzó–VMKK között
(mindkét irányból behajtani tilos, kivéve
engedéllyel; az engedélyt a NYÍRVV adja
ki rendszámra, akik árut szállítanak a be-
vásárlóközpontba).

– Dózsa György utca–Nyár utca keresz-
tezõdés (kötelezõ haladási irány a Dózsa

György utcában egyenesen és jobbra, te-
hát a Korzó felõl érkezve nem lehet behaj-
tani a Nyár utcába, a Nyár utcából a Dó-
zsa György utcára csak jobbra lehet ka-
nyarodni).

– Géza utca–Szegfû utca keresztezõdés
(kötelezõ haladási irány, a Szegfû utcáról
nem lehet balra bekanyarodni a Géza ut-
cára).

– Toldi utca (behajtani tilos, egyirányú
forgalmú utca a Kiss Ernõ utcától a bírósá-
gig).

– Vörösmarty tér (behajtani tilos, egy-
irányú forgalmú utcák).

– Vay Ádám krt.–Kossuth utca kereszte-
zõdés (kötelezõ haladási irány a Vay Ádám
krt.-on a keresztezõdésben a belsõ forgal-
mi sávból csak balra lehet kanyarodni,
visszafordulni a piros ház felé tilos).

– Csemete utca (behajtani tilos, egyirá-
nyú forgalmú utca a Kulcsár utcától a Tün-
de utcáig).

– Kilátó utca (behajtani tilos, egyirányú
forgalmú utca a Tünde utcától a Kulcsár
utcáig).

– Búza tér nagyparkoló (mindkét irány-
ból behajtani tilos 22 órától 04 óráig, ki-
véve engedéllyel és taxival).

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Sokan lerövidítik az utat a Korzónál, szabálytalanul

LEHET VINNI BELÕLE
Szabó Edinától, a NYÍRVV Nonprofit

Kft. sajtóreferensétõl megtudtuk, a tár-
saság egyébként Nyíregyháza 11 hely-
színére (Örökösföld, Móra iskola elé;
Jósaváros, Ungvár sétány, Robinson-
domb tövében; Érkerti rendõrség; Rá-
kóczi u. tömbbelsõ; Országzászló tér,
Huszár szobornál; Kertváros, nagy ját-
szótér; Dohány u. tömbbelsõ; Dob u.
(Holokauszt emlékmû); Benczúr tér;
Malomkerti sportpálya; Tompa Mihály
u., Damjanich-szobor környéke) 22
köbméter folyami homokot szállított ki.
A környezetbarát érdesítõ anyag elhe-
lyezésével a házak körüli járdák lakos-
sági síkosságmentesítését szeretnék tá-
mogatni.
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Múlt héten átadták a Debreceni út–Kígyó utcai átépí-
tett csomópontot a lakosság számára. A munkálatok õsszel
kezdõdtek és december közepére be is fejezõdtek nyír-
egyházi vállalkozók bevonásával. A beruházást megelõ-
zõen közlekedésbiztonsági szempontból kedvezõtlen ki-
alakításúnak számított az adott útszakasz, ezért volt szük-
ség a fejlesztésre.

– Egy másfél milliárd forintos pályázati csomagunk egyik
fontos eleme volt a Debreceni út–Kígyó utcai csomópont
átépítése – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Kovács
Ferenc polgármester. – 140 millió forintot használtunk fel
ehhez, amibõl 70 millió forint volt az önerõnk.

MOST MÁR A KÍGYÓN IS KÍGYÓZHATUNK

A pályázat második szakasza a borbányai városrészt is
érinti majd, így ez a terület is bekapcsolódhat a város ke-
rékpárút-hálózatába.

– Ez azért lesz nagy elõrelépés, mert a lakosok nagy
száma az egészséges életmód mellett próbál kampányolni,
és ha lehetõségük van rá, tömegközlekedéssel vagy ke-
rékpárral utaznak. Az új kerékpárút-hálózattal pedig a Tün-

Az átadáson a kivitelezõ KE-VÍZ 21 Zrt. képviseletében
Karácsony János projektmenedzser, Bencze Antal

ügyvezetõ, valamint dr. Kovács Ferenc polgármester,
Bajnay Kornél és Mussó László

önkormányzati képviselõk

de és a Lujza utcáról is elérhetik majd biciklivel a köz-
pontot – tette hozzá Bajnay Kornél önkormányzati képvi-
selõ.

A projekt további részét képezi még a Törzs utcai cso-
mópont fejlesztése és Örökösföld városrész kerékpáros-
baráttá történõ átalakítása. A pályázat várhatóan a 2018.
év végére fejezõdik be.                     (Szerzõ: Kanócz Rita)

Sikeres volt a 2016-os, jubileumi esztendõ a Nyíregy-
házi Állatparkban. Fejlesztések valósultak meg, különle-
ges állatok születtek és a látogatók száma is magas volt.
2017-ben sem marad új attrakció nélkül a park, hiszen
amint az idõjárás lehetõvé teszi, megkezdõdik annak a
modern látogatócentrumnak az építése, amely a fõbejá-
ratnál fogadja majd a vendégeket.

Különleges évet zárt 2016. év végén a Nyíregyházi Ál-
latpark, hiszen fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték

MODERN LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÜL AZ ÁLLATPARKBAN
2016-ban egyébként különleges állatok is születtek és

érkeztek a Nyíregyházi Állatparkba. Összesen 170 jöve-
vény látta meg itt a napvilágot és több mint 100 új állat
talált otthonra az Európa-szerte híres parkban. Többek kö-
zött egy vörös panda ikerpár, egy vörös óriás kenguru és
több kismajom látta meg itt a napvilágot, augusztusban
pedig egy nagyon ritka, fehér kis oroszlán született, akit a
látogatók neveztek el színe és eredeti lakóhelye alapján
Kókusznak.

EGYRE TÖBB NYUGAT-EURÓPAI TURISTA

2016-ban több mint 480 ezer ember volt kíváncsi a 30
hektáron bemutatott különlegességekre. A látogatók fele
magyar volt, a külföldiek közül a legtöbben pedig Szlová-
kiából és Lengyelországból érkeztek, de egyre több nyu-

tavaly. Az Ifjúsági Parkkal és a Vidámparkkal együtt mû-
ködõ Vadaspark a hetvenes évektõl fogadta a látogatókat,
majd 1996-ban nyitotta meg kapuit a Nyíregyházi Állat-
park, amely az elmúlt két évtized alatt óriási fejlõdésen
ment keresztül. Ezt örökítette meg az a speciális újság is,
amelyet a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
dolgozói ajándékoztak az ünnepeltnek.

– Úgy gondoljuk, hogy a Nyíregyházi Állatpark az egész
országnak, illetve Nyíregyházának kimagasló értéke, nem
véletlen, hogy az Értéktárba is bekerült. A kollégákkal
közösen kitaláltuk, hogy ebbõl az alkalomból megaján-
dékozzuk a Nyíregyházi Állatparkot egy különleges szü-
letésnapi újsággal, melybe összegyûjtöttük 1996-tól az
állatpark kiugró eredményeit és eseményeit – magyarázta
Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója.

gat-európai turista is jegyet váltott a világrészeket bemu-
tató parkba. Tavaly adták át az Andok-kalandokat is, de
mint kiderült, idén a tervek szerint újabb beruházások va-
lósulnak majd meg.

– Az építkezés éve lesz az idei a Nyíregyházi Állat-
parkban. Több helyen nagyszabású beruházásokat terve-
zünk, ilyen lesz például az új látogatócentrumunk is, amely
nemcsak a látogatók kulturált fogadását teszi lehetõvé,
hanem információs centrumként is szolgál majd – mond-
ta Gajdos László igazgató.

SÓSTÓ KAPUJA
A látogatócentrum építése tavasszal kezdõdik, és a

nyár közepén már birtokukba vehetik a vendégek. Itt
Nyíregyháza és Sóstógyógyfürdõ programjait, látvá-
nyosságait ismerhetik meg az érdeklõdõk, de egy „mini
múzeum” is helyet kap benne, amelyben a park törté-
netével lehet majd megismerkedni, és látható lesz az
alapító oroszlán tappancsának lenyomata is. Mindeze-
ken túl pedig folyamatban van a park teljes úthálóza-
tának felújítása. Az elképzelések alapján a jövõben ki-
szélesített és díszburkolattal ellátott úton sétálhatnak
azok, akik kíváncsiak a Nyíregyházi Állatpark csodái-
ra – tudtuk meg az igazgatótól.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

A csomópont átépítésével biztonságosabbá vált a közlekedés az érintett útszakaszon

Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár igazgatója, valamint Gajdos

László, az állatpark igazgatója a születésnapi újsággal

Kókusz már öt hónapos

Nyáron nagy szenzációnak számított,
amikor megszülettek a kis pandaikrek
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KANYARÓ ÉS GYERMEKBÉNULÁS? CSAK A TÛK SZÚRÁSÁRA EMLÉKSZEM...
Bármennyire is megdöbbentõ, az emberek többsége

nincs is tisztában azzal, hogy gyermekkorában mi ellen
oltották be, pedig ezek tudatában lenni, sokszor életmentõ
lehet, és még az is elõfordulhat, hogy éppen egy külföldi
kiutazás esetén kell hivatalosan igazolni, hogy kaptunk-e
vakcinát bizonyos betegségek ellen...

Amíg nincs rá szükség, senki nem keresi, de amikor
kellene, kiderül: elveszett, ráborult a tej, elszakadt és már
a betûk is olvashatatlanok rajta. Magyarországon minden-
kinek rendelkeznie kellene egészségügyi kiskönyvvel, amit
újszülöttkorban, a szülészeti intézményben adnak ki. Ebbe
hatéves korig vezetik az oltásokat, ezt követõen pedig az
iskolai dokumentációban maradnak nyomai ezeknek.

– Ebbe a kiskönyvbe a kapott védõoltásokat pontosan do-
kumentáljuk (idõpont és gyártási szám szerint). Mindemellett
pedig a körzeti gyermekorvos és a védõnõ is jegyzi ezeket,
aminek egyébként törvényi feltétele is van, hiszen a vakcinák
beadását havi rendszerességgel jelentenünk kell az ÁNTSZ
felé – mondta el érdeklõdésünkre Mudri Anita védõnõ.

LEHET PÓTOLNI

Abban az esetben, ha elveszítettük, vagy használha-
tatlanná vált az egészségügyi kiskönyvünk, és az oltá-
sainknak szeretnénk utánanézni, azt a területileg illeté-
kes védõnõnél vagy a gyermekorvosnál megtehetjük,
ahol 30 éves korig kötelezõ ezeket megõrizni – magya-
rázta.

A védõnõtõl megtudtuk, az elsõ oltást (TBC baktérium
kórokozója ellen) a kórházban kapják meg az újszülöt-
tek, még néhány napos korukban. A továbbiak beadatá-
sára pedig az orvosi rendelõben kerül sor, életkorhoz kö-
tötten.

A kötelezõ védõoltások mellett vannak olyanok is, ame-
lyek térítés ellenében vehetõk igénybe csecsemõ- és kisgyer-
mekkorban, ilyen a Rotarix (rotavírus ellen, amely súlyos há-
nyást, hasmenést okozhat) és a Varilrix (bárányhimlõ ellen).

KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁSOK:

Az pedig jó hír, hogy idén január elsejétõl az agyhár-
tyagyulladás elleni védõoltás ingyenes lett, amit szintén a
gyermekorvostól kell kérni.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

2-3-4-18 hónapos korban 5 súlyos gyermekbetegség ellen:
– torokgyík (diftéria),
– merevgörcs (tetanusz),
– szamárköhögés (pertusszisz),
– járványos gyermekbénulás  (poliomyelitis IPV),
– gennyes agyhártyagyulladás (haemophilus influenzae b).

Néhány éve lett kötelezõ a Prevenar 13 oltás. Ez a
streptococcus pneumoniae baktérium 13 típusával
szemben nyújt védelmet, ami egyébként többféle sú-
lyos megbetegedést okozhatna, mint például tüdõgyul-
ladás, agyhártyagyulladás, fülfertõzések. Ezt a védõol-
tást a gyermekek 2-4-12 hónapos korban kapják.
15 hónapos korban 3 betegség ellen (MMR):

– kanyaró (morbilli),
– járványos fültõmirigy-gyulladás (mumpsz),
– rózsahimlõ (rubeola).

6 éves korban 4 betegség ellen (ez emlékeztetõ oltás):
– torokgyík,
– merevgörcs,
– szamárköhögés,
– járványos gyermekbénulás.

Általános iskolában az alábbi védõoltásokat kapják a
gyermekek:

– MMR revakcináció 6. osztály szeptember hónapban,
– dTap (diftéria, tetanusz ismétlõ oltás ) 6. osztály októ-

ber hónapban,
– Hepatitis B 7. osztályban 2 alkalommal, szeptember

és március hónapban,
– HPV oltás a hetedikes lányoknak 2 alkalommal. (Ez a

védõoltás nem kötelezõ, szülõi nyilatkozatot kell ki-
tölteni, hogy kérik-e).

Új egészségcentrumot adtak át a Continental Aré-
nában. A gyógyászati központ nemcsak sportolóknak
szól, hanem felnõtt és gyerek beteggondozás is mûkö-
dik majd.

Reumatológia, ultrahang, sportorvosi rendelés. Csak
néhány azon szolgáltatások közül, mely a Bujtosi Egész-
ségcentrumban mûködik. De van külön gyermekorvosi
részleg és rehabilitációs központ is. Néhány éve a stadi-
onban alakítottak ki a Sportcentrum versenyzõi számára
egy gyógyászati központot. Most ez új gépekkel kiegé-
szülve a Continental Arénába került.

ÚJ GYÓGYÁSZATI KÖZPONT NYÍLT

– Jelentõsen nagyobb, mint a régi volt, összesen hat szo-
bánk van, ahol orvosi rendelõk, kezelõegységek kaptak
helyet. Új eszközöket is vásároltunk, így milliós nagyság-
rendû a fejlesztés – mondta dr. Szabó Gábor, a Bujtosi
Egészségcentrum ügyvezetõje.

BÁRKI IGÉNYBE VEHETI

A szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, de a sportolók
számára különösen hasznos. Egy-egy sérülést vagy kezelést
a sportcsarnokban azonnal elvégezhetnek a szakemberek.

– A felszereltség európai színvonalú, és csak néhány
métert kell megtenniük a sportolóknak azért, hogy esetleg
edzés után kezeléseket kapjanak. Szándékosan a nyitva-
tartási idõt is úgy alakítottuk ki, hogy azt az edzésidõkhöz
igazítottuk – magyarázta Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sport-
centrum ügyvezetõje.

– A fejlesztést a város is támogatta. Az elsõ lépcsõ az
Aréna felújítása volt, így megfelelõ környezetbe kerülhe-
tett az egészségcentrum. Majd elkészült a Szegfû utca négy
sávra bõvítése, így a megközelítés is könnyebbé vált. A
következõ nagyobb sportfejlesztés az Atlétikai Centrum
építése lesz a Tiszavasvári úton. A 3 milliárd forintos pro-
jektnek köszönhetõen egy modern központ jön létre az
NYVSC pályán, de rövidesen jégcsarnok és egy új uszoda
is épülhet Nyíregyházán – tette hozzá dr. Kovács Ferenc
polgármester.

(Szerzõ: Dankó László)

Modern egészségcentrum született az Arénában – mindenki számára nyitottan
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Érdekes per vette kezdetét a közelmúltban a bírósá-
gon. Adva van egy köztiszteletben álló volt cégvezetõ,
aki a köz pénzével pilótajáték-szerû ügyletbe bonyoló-
dott és a pénz odalett.

A temetõ volt igazgatója azért pereli a korábban általa
igazgatott céget, mert úgy érzi, visszajár a pénze. Az az
ötmillió, amit éppen õ „játszott” el kétes kimenetelû be-
fektetésekkel, s amit nyugdíjba vonulás elõtt visszafizette-
tett a cégének. Hogy is van ez?

A korábbi igazgató olyan cégnek adta oda vállalata
millióit, amely 8 százalékos kamatot ígért. De nem egy
évre, hanem egy hónapra! Azaz: 96 százalékos éves ka-
mattal csalogatták a hiszékeny embereket. Hány ilyen ese-
tet hallottunk már! Talán a pénzügyekben kevéssé jártas
olvasóban is felmerülne a kérdés: életszerû-e az, hogy míg
a piacon ennek a töredékét sem hirdetik (és hirdették ak-
koriban), õ megtalálta a „nagy tutit”? S tette ezt egy olyan
vezetõ, aki mögött már több évtizedes rutin volt? Vagy
esetleg más volt a laikus számára is kockázatos befektetés
indoka? Hogy merülhet fel egyáltalán egy cégvezetõben,
hogy a vállalat pénzét nem bankban vagy az államnál tart-
ja, hanem ilyen cégen keresztül kockáztatja? De miért nem
a saját pénzét fektette be? Mert ha nem jött be, akkor nem
az én pénzem, semmi gond?

Tény: elsõre „nyert”. Ez a pilótajátékok ismert fõszabálya,
az elõször betett pénzt extra kamatostul visszaadják, hogy
elnyerjék a bizalmat. S mivel igazgatónknak még mindig nem
voltak gyanúsak az irdatlan számok, rózsaszínû ígéretek,
újabb ötmillió forintot kockáztatott a közpénzbõl (s nem a
sajátjából). Temetkezési kegyelet ide vagy oda: a direktor újra

VISSZAKÉRHETÕ-E AZ ELJÁTSZOTT KÖZPÉNZ?

„játszott” – és bukott. A pénz eltûnt, hamar kiderül: a nevé-
ben ugyan brókercégnek hívott vállalkozás soha nem is ren-
delkezett tõkepiaci tevékenységre jogosultsággal. Hogy mi-
ért nem derült ez ki korábban, s miért nem nézett ennek
utána a vezetõ? A pénz elvakít, mondják.

Nem jött be a „befektetés”, csak a kár maradt a te-
metõnél. Erre a vezetõ feljelent a rendõrségen, s mély
hallgatásba burkolódzik. Olyannyira, hogy a városve-
zetés felé ebbõl semmit nem jelez, s azt kommunikálja:
minden rendben. Csak közvetlenül a nyugdíjazása elõtt
bukik ki, hogy „van egy kis baj”: az elhallgatott, már
nem létezõ ötmillió. A városvezetés – érdemeire tekin-
tettel, védvén õt személyes hitele megrongálásától, de
egyben óvva a nyíregyháziak érdekeit is – felajánlotta

a lehetõséget a szép búcsúra: adja vissza a városlakók
pénzét.

Õ hálás volt a nagyvonalú lehetõségért, s cselekedett:
fizetett, mondhatnánk, erkölcsösen. Nyugdíjba vonult, még
az utolsó évért járó prémiumot is felvette a cégbõl.

Majd színt váltott, s megtalálta magának azt az ügyvé-
det, aki minden fórumon azt vallja, hogy õ a közpénzek
védelmezõje. Persze a kivétel erõsíti a szabályt, mondja a
közmondás, fõleg ha – személyes megfontolásokból –
Nyíregyháza érdekeivel szembe lehet menni. A cél az,
hogy közösen visszapereljék azt a pénzt, amit õ bukott el
a nyíregyháziak zsebébõl. Zsebében a korrekten kifizetett
prémiummal, felrúgva több évtized elismert munkáját. A
pénzt elbukta – s most a becsületét is kockára teszi...



Mint ahogyan arról már korábban többször is beszá-
moltunk, tavaly pilótaképzést indított a Tréner Kft. két
holland repülõiskolával közösen Nyíregyházán, és az ok-
tatásban részt vevõk az elsõ pillanattól kezdve állásga-
ranciával is rendelkeznek, amit a Wizz Air ajánlott fel
nekik. A képzés 2016. januárban startolt el. Horváth Ti-
bortól megtudtuk, a kadétok az elsõ három hónapban
csak elméleti órákon vettek részt, majd folyamatosan
megkezdõdtek a gyakorlati órák is.

– Jelenleg a mûszaki képzés elsajátításánál tartanak
a kadétok. Ahogy jó lesz az idõ, elkezdik majd a repü-
lést az új gépeinkkel. Õk várhatóan nyár végéig lesz-
nek Nyíregyházán, majd Amszterdamban folytatják,
ahol két hónapon keresztül szimulátoros képzésen fog-
nak részt venni. Ott az Airbus A320 típusú repülõgép-
re szerzik meg a szakszolgálati engedélyt. Az amszter-
dami képzés befejeztével a Wizz Air állományába ke-
rülnek.

OKTATÁS
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A légitársaságok egyre növelik kapacitásaikat, viszont
pilótákból hatalmas hiány van a piacon. A Nyíregyházi
Egyetem, a szeptemberben induló képzésével – hivatá-
sos repülõgép-vezetõi szak – ezt az utánpótlást szeretné
megoldani. A végzett hallgatók sikeres elhelyezkedés ese-
tén milliós fizetésre számíthatnak.

A Nyíregyházi Egyetemen szeptembertõl már az ötve-
nedik évfolyam fogja megkezdeni tanulmányait, azonban
a szak egy teljesen új névvel jelenik meg a felvételi tájé-
koztatóban. Hivatásos repülõgép-vezetõi diplomát kap-
hatnak azok, akik sikeresen teljesítik a 7 féléves képzést.
A hallgatók az egyetemen az elméleti képzést sajátíthat-
ják el, a gyakorlatot pedig a Nyíregyházi repülõtéren, a
Tréner Kft.-nél.

ÓRIÁSI HIÁNY VAN PILÓTÁKBÓL

MÉG NYÍREGYHÁZÁN VANNAK A WIZZ AIR KADÉTOK
FONTOSAK A REÁL TÁRGYAK

A Nyíregyházán tanuló hallgatók az egyetemi diploma
mellett közforgalmi kereskedelmi pilóta szakszolgálati
engedélyt (CPL), többmotoros mûszerjogosítást és személy-
zeti együttmûködés oklevelet szerezhetnek.

– Aki pilóta szeretne lenni, annál fontos, hogy jó mate-
matika, fizika és angol alapokkal rendelkezzen, mindezek
mellett pedig lényeges a kellõ motiváció is a repülés iránt.
A repülési gyakorlatot a Nyíregyházi Egyetemmel szerzõ-
désben álló Tréner Kft. végzi – tájékoztatta szerkesztõsé-
günket Horváth Tibor, a Tréner Kft. tréningmenedzsere,
aki hozzátette, tavaly is többszörös túljelentkezés volt a

szakra (korábban közlekedés- és repülõgép-mérnöki szak-
nak hívták), így idén is sok hallgatót várnak.

„A LÉGITÁRSASÁGOK KERESNEK MINKET”

– Nagyon nagy a pilótahiány az egész világon. A Wizz
Air, Ryanair, ASL és Travel Service légitársaságok is szíve-
sen alkalmazzák az itt végzetteket. Úgy gondolom, a jö-

võben pedig ez még inkább érvényes lesz. Képzõszerv-
ként rengeteg visszajelzést kapunk, erre pedig jó példa: a
légitársaságok folyamatosan keresnek minket, hogy mi-
lyen embereket tudunk hozzájuk küldeni, nem utolsósor-
ban pedig elégedettek az itt végzettekkel. Szerencsések
vagyunk, hiszen a hírnevünket tovább viszik a világba az
itt képzett pilóták – tette hozzá.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
Horváth Tibor, a Tréner Kft. tréningmenedzsere

SZÍVMELENGETÕ KEZDEMÉNYEZÉS A VASVÁRISOKTÓL

A jövõ pilótái a Tréner Kft. egyik gépe elõtt

„Beköszöntött az igazi téli idõ, ezért nem szabad meg-
feledkeznünk azokról sem, akiknek nincs fedél a fejük
felett, így az utcán kell tölteniük a mindennapjaikat. Na-
gyon kevés, amit jelenleg tenni tudunk, de próbáljunk
segíteni! Létrejött a kis csapatunk, hogy segítsünk azo-
kon, akiknek rosszabb sorsuk van” – így kezdõdött a
Vasvári Pál Gimnázium 10. C osztályos tanulóinak felhí-
vása, akik végül 20 zsáknyi ruhát gyûjtöttek össze nehéz
sorsú hajléktalanoknak. Mint ahogy azonban kihangsú-
lyozták: ez még csak a kezdet...

vári Pál Gimnázium diákjai, akik a napokban Bordás Béla
város- és Szabó Gergõ Sóstó-gondnok közremûködésével
20 zsák pokrócot, tiszta ruhát, meleg kabátot és csizmá-
kat vittek el az intézménybe.

EZ MÁR A HARMADIK AKCIÓ

A vasváris diákok két héten keresztül gyûjtötték az is-
kola aulájában található tárolóba az adományokat, azon-
ban mint kiderül, nem ez volt az elsõ ilyen megmozdulá-
suk, és nem is ez az utolsó.

– Maga az ötlet az osztálytársainktól jött. Részt vet-
tünk korábban a szabad fogas akcióban is, így igazából
ez már a harmadik ilyen kezdeményezésünk. A teljes
tanári kar, az osztályfõnökünk és az igazgatónõ is na-
gyon támogatta az ötletet, hogy segítsünk azoknak, akik
rászorulnak. Jólesett, hogy pozitív visszajelzéseket kap-
tunk, de leginkább az, hogy ezzel az aprósággal is tud-
tunk segíteni – mondta el Nádasi Norman, aki osztály-
társával, Bereczki Lilivel vitte el az iskola képviseleté-
ben az adományokat.

– Engem a szüleim is erre neveltek, hogy jobb adni,
mint kapni. 20 zsák ruhával tudtunk most segíteni. Ilyen
hideg téli idõben a hajléktalanok vannak a legjobban rá-
szorulva arra, hogy az emberek melléjük álljanak, és ez
nagyon jólesõ érzés, hogy egy teljes iskola összefogott, és
támogatta a kezdeményezést.          (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Bereczki Lili és Nádasi Norman az adományok egy részével

– Jelenleg a nappali melegedõnk nem mûködik telt
házzal, de napi szinten közel 150-en megfordulnak ná-
lunk, ki hosszabb, ki rövidebb idõre. Õk nagyon nehéz
körülmények között élõ hajléktalanok, akiknek mindig
szükségük van a hideg idõszakban kabátokra, meleg ci-

põre, alsónemûkre, pulóverekre. Szerencsére szoktak
érkezni hozzánk lakossági felajánlások, de annak külö-
nösen örülünk, hogy a vasváris diákok is segíteni akar-
nak – mondta el Papp András, a melegedõ részlegveze-
tõje.

NINCS MÉG TELT HÁZ

Az Oltalom Szeretetszolgálat nappali melegedõjében a
téli idõszakban naponta 140-en fordulnak meg, akiknek
sokszor megfelelõ ruházatuk sincs. Nekik segítettek a Vas-
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A kultúra egyet jelent nemzeti identitásunkkal, ezért
megõrzése, ápolása kötelezõ. Ezt mondta dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a Magyar Kultúra
Napján tartott ünnepségen. A Váci Mihály Kulturális
Központban rendezett eseményen átadták a „Nyíregy-
háza Város Kultúrájáért” „Krúdy Gyula-díjat” is múlt
pénteken.

Az ünnepi program nyitányaként a Szabolcsi Szimfo-
nikus Zenekar közremûködésében csendült fel Kölcsey
Ferenc csodálatos fohásza, a Himnusz. A dallam szüle-
tését – amely például valamennyi nemzeti ünnepünkön,
ballagáson, jelentõs sporteseményen felcsendül – 1989
óta minden esztendõ január 22-én ünnepli a magyarság,
s ezáltal a teljes magyar kultúrát. A kézirat tanúsága sze-
rint ugyanis 1823-ban Szatmárcsekén ezen a napon fe-

jezte be Kölcsey Ferenc nagy mûvét. A Himnuszt köve-
tõen Wass Albert Elõhang címû versét Illés Nikoletta, a
Vasvári Pál Gimnázium diákja, a LIKE 2 tehetségkutató
kategóriagyõztese szavalta, majd a zenekar elõadásá-
ban Liszt Ferenc két szimfonikus költeményét hallgat-
hatták meg a jelenlévõk.

A MAGYAR KULTÚRÁT ÜNNEPELTÜK
KULTÚRA, MINT NEMZETI IDENTITÁS

Az eseményen köszöntõt mondott dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere, aki hangsúlyozta: a kultúra
egyet jelent nemzeti identitásunkkal, ezért megõrzése, ápo-
lása kötelezõ. Az ünnepségen „Nyíregyháza Város Kultú-
rájáért” „Krúdy Gyula-díjjal” tüntették ki Bíró József két-
szeres aranysarkantyús, Nívó-díjas táncpedagógust. – Ter-
mészetesen nagyon boldog vagyok és örülök ennek a díj-
nak. Másodsorban ez felelõsséggel jár, itt nem lehet azt
mondani, hogy ha abba akarom hagyni, akkor egyszer csak
abbahagyom. Itt tovább kell menni, hiszen bíznak bennem
és legalábbis úgy gondolom, hogy nem érdemtelenül –
mondta az elismert mûvész.

KIÁLLÍTÁSOK, VERSEK

Az esemény kísérõrendezvényeként kiállítás nyílt a Vá-
rosi Galériában Fekete Nóra textilmûvész, Gabulya Márta
kerámiatervezõ mûvész és Homoródi Éva festõmûvész al-
kotásaiból. Móricz 35 címmel pedig ugyanott színháztör-
téneti fotókiállítás látható egészen február 22-éig. A Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban vers- és prózamondó versenyt
rendeztek hétfõn. Az eseményen 20 középiskolás diák
mérte össze tudását. A szervezõk (a könyvtár, a Nyíregy-
házi Pedagógiai Oktatási Központ, valamint Nyíregyháza
Város Középiskolai Könyvtáros Tanárok munkaközössége)
célja az emlékezésen túl az értékközvetítés is volt. – A
magyar kultúra a bölcsõtõl a sírig kísér bennünket, hoz-
zánk tartozik, éppen ezért komoly felelõsség annak meg-
õrzése és ápolása – mondta a rendezvényt megnyitó be-
szédében dr. Ulrich Attila alpolgármester, aki hozzátette,
a leginkább érintett korosztály, az ifjúság megszólítása
nehéz feladat, de az önkormányzat mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a legfontosabb értékeket közvetítse
számukra. (A helyezettek neve elolvasható a
nyiregyhaza.hu-n.)

(Szerzõ: Piszár Tünde)

JEGYZET

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

108 év. Elsõ és második világháború, forradalom,
Rákosi- és Kádár-korszak, rendszerváltás. Csak néhány
történelmi esemény, amelyet a legidõsebb nyíregyhá-
zi, Major Ferencné Kató néni meg- és átélt. Õ volt az,
aki 1908. november 6-án született Tiszaújlakon. Egész
életében szeretett utazni, bejárta a fél világot. 1960-
ban költözött Nyíregyházára. 96 éves kora óta pedig a
Szociális Gondozási Központ munkatársai látták el.
2013-ban találkoztunk elõször, egy napsütéses õszi
napon, amikor 104. születésnapját ünnepelte. Azóta
szinte semmi nem változott rajta, s körülötte. Haja
hófehér, testalkata vékony. Öltözéke elegáns, arcáról
pedig mérhetetlen nyugodtság sugárzott. Mélyen val-
lásos életet élt, sokat imádkozott és szokásain sem vál-
toztatott már régóta: reggelente teát ivott és péksüte-
ményt evett, ebéd után pedig minden egyes nap kért
süteményt. Beszélgetésünk is mindig ugyanúgy ért
véget: azt mondta, úgy érzi, 110 évig fog élni, de a
108 év is Isten kegyelmébõl van így. Lakását évek óta
nem tudta elhagyni, és bár többször tüdõgyulladásban
szenvedett, mindet kihordta és a szíve is erõs volt. Kató

NEKROLÓG

MÁR AZ ANGYALOK KÖZÖTT
A LEGIDÕSEBB NYÍREGYHÁZI

néni azonban a napokban végleg megpihent. Ahogy
mindig mondta: Isten kegyelmébõl...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ELHALKUL A LÉLEKHARANG...
Nincsenek szavak. Elbújnak a januári ködben. Minden

magyarázat csak merõ spekuláció marad. Állunk a tévé elõtt.
Látjuk, halljuk. A doboz beszél, bennük döbbenettõl méla
sóhajok lassan keringenek. Egy rommá tört busz kiégett,
koromtól fekete torzója villog a képernyõn. Azt sem hiszed,
hogy ebbõl bárki is élve és elevenen szállt ki. Aztán elkez-
dõdik a számvetés. 16-nál áll meg a borzalom. 16 élet, 16
szív, 16 sors veszett el egy szempillantás alatt. Az ütközés
ereje, a felcsapó kegyetlen lángok pedig további súlyos sé-
rüléseket okoznak. Válságos állapotban, mesterséges kó-
mában – hallod, de ép ésszel fel nem foghatod. Verona! –
neved így forr össze az oktalan tragédiák végtelen sorával. 
Shakespeare után szabadon nagyanyám szavai csengenek
a fülemben: – Amikor szülõ temet gyermeket, fiam, na azt
hívják pokolnak. Egyet sem ismertem közülük. Vagy min-
det ismertem? Istenem. Itt laktok a szívemben ismerõs is-
meretlenek. Itt dobban bennem utolsót a szívetek, itt lakik
minden szerelmetek, vágyatok, kincsetek. És itt lakik ben-
nem az a kín is, amit a szülõktõl most senki át nem tud
vállalni. Itt lakik bennünk a Szinyei Merse Pál Gimnázium
döbbent némasága. Kongó folyosók, meg nem élt életek. Itt
lobognak bennünk a fekete zászlók. Elhalkul az ország. Le-
vegõvétel nélkül hallgatjuk a gyermekeiket elvesztõ tanár
házaspárt, és lélegzetvisszafojtva ismerjük meg az ifjú hõst,
aki a vészkalapácsot szorongatva, a többieknek segített.
Életét adta a többiek életéért. A bolond halál félelmetes lec-
két ír nekünk. Hétfõn a nyíregyházi görögkatolikus iskolá-
ban, majd délután Máriapócson szólt a csendes ima. Értük.
Értünk. Gyúltak a mécsesek, jöttek a táviratok, és szaporo-
dott a részvét. Ami utánuk marad keserû mementó, fájó
emlékezet; félbe tört márványoszlopok, fehér rózsák, csend.
Nyugodjatok békében...

BÍRÓ JÓZSEF KAPTA A KRÚDY-DÍJAT

Bíró József Nyíregyházán kezdte pályafutását, majd
visszatért gyökereihez, hogy itt dolgozhasson, alkot-
hasson, taníthasson fiatalokat népi hagyományaink
szépségeire. Kultúránk továbbadásán fáradozik 1971
óta amatõr táncosként, majd 1978-tól hivatásos tánc-
mûvészként Budapesten, 2002-tõl pedig ismét Nyír-

egyházán dolgozik táncpedagógusként, mûvészeti
vezetõként és koreográfusként. Városunk számos kul-
turális rendezvényének szervezésében, megvalósítá-
sában vállalt komoly szerepet. Vezetésével a hamaro-
san 60. jubileumát ünneplõ Szabolcs Néptáncegyüttes
munkássága bekerült a Nyíregyházi Települési Érték-
tárba és 2016-ban a Megyei Értéktárba. Az együttes
„Pár Esztendõ Nem a Világ!” címû táncszínház pro-
dukcióját – mely 12 koreográfiát ölel fel – is Bíró Jó-
zsef neve fémjelzi. Szívügyének tekinti a nyíregyházi
bokortanyák tirpák néphagyományainak megõrzését
is, melynek köszönhetõen a Nyíregyházi Televízió ál-
tal archiválásra került egy eredeti tirpák lakodalom, a
„ Tirpák földi híres lagzi, nyíren, réten kár kihagyni!”
címû többnapos rendezvény keretében.

Bíró József és dr. Kovács Ferenc polgármester
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Üdvözlettel: NYÍRTÁVHÕ Kft.

Intelligens Hálózat Mintaprojekt
2017. január 17-én Nyíregyháza távfûtéses lakásaiban elkezdõdtek az In-

telligens Hálózat Mintaprojekt szerelési munkálatai. Azokban a lakóközös-
ségekben, ahol a fogyasztók hozzájárultak a mintaprojektben való részvé-
telhez, felszerelésre kerülnek az adatgyûjtõ egységek. Ezek a berendezések
begyûjtik a lakásokban található távkiolvasható melegvíz-mérõk és költség-
osztó készülékek fogyasztási adatait. Az adatgyûjtõ egy szerverre továbbítja
a kiolvasott értékeket, így hatékonyabbá válik a fogyasztói elszámolás. A
fogyasztók a folyamatosan rögzített adatokat internetes felületen nyomon
követhetik, és tudatosabb energiafelhasználással megtakarítást érhetnek el.

SÓSTÓ KÉPEK A JÓSA MÚZEUMTÓL
A PESTI VIGADÓIG

.. Boros György ... Normantas Paulius
... Sára Sándor ... – szigorú betûrendben
így szerepel a február 3-án, a Pesti Viga-
dóban nyíló Kép/Társak kiállítás meghívója
névsorának egy kimetszett része. A Ma-
gyar Mûvészeti Akadémia Film- és Fotó-
mûvészeti Tagozatának csoportos tárlatá-
ra a fotós barát, Paulius hívta Boros Gyu-
rit. Minden alkotó kapott ötméternyi felü-
letet. A nyíregyházi fotós ezen a falon há-
rom Sóstó képet mutat be. És itt még nincs
vége a monumentális méretû képek soro-
zatának, hiszen február 1-jén a Jósa And-
rás Múzeumban nyílik az a kamarakiál-
lítás, melyen további 12 darab 1x1,4 mé-
teresre nagyított képpel szerepel.

Az NKA pályázati támogatásával, giclée
print technikával készült valamennyi mû,

a  10–20–30 évvel ezelõtti Sóstót, az al-
kotó kedves gyerek-ifjúkori helyét idézi fel.
Egyáltalán nem unja még a Sóstó témát,
és egyáltalán nem unja még a technikai
kísérletezést sem. Szó van itt az évszáza-
dos kalotípiáról, és az újabb kori pola-
roidról. Érzékeny papírról és múlandóság-
ról. Egy életérzésrõl, egy ragaszkodásról,
egy értékrendrõl, olyannyira, hogy Boros
György maga nyitja meg kiállítását szer-
dán délelõtt 11 órakor a Jósa András Mú-
zeumban, hiszen szeretne még érdekeset
is mondani a közönségnek.

Csodálom ezt a teljességet, s azon gon-
dolkodom, vajon gyerekeinknek lesz-e
mibe kapaszkodniuk a közösségi olda-
lak és a mobil után!

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)



ESKÜVÔ

2017. JANUÁR 27.10

ÁFA
A baromfihús, baromfibelsõség (pl. máj, zúza), baromfi

vágási melléktermék (pl. nyak, láb), a friss tej és a friss
tojás áfakulcsa 2017-ben 5 százalékosra csökkent a ko-
rábbi 27 százalékról. Az éttermi szolgáltatások áfája (ide
nem értve a nem helyben készített italokat és az alkoho-
los italokat), valamint az internet-elõfizetések áfakulcsa
2017-tõl 18 százalékosra csökken; az éttermi szolgáltatá-
sok forgalmi adója 2018-ban tovább, 5 százalékosra mér-
séklõdik.

Az áfa alanyi adómentesség értékhatára 8 millió forint-
ra növekszik. Az alanyi adómentesség választására – az
egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – abban az eset-
ben jogosult az adóalany, ha sem a naptári évet megelõ-
zõ évben, sem pedig az adott naptári évben nem haladja
meg az árbevétele a törvényben elõírt értékhatárt. Tekin-
tettel arra, hogy a hatályos szabályok szerint a választásra
jogosító értékhatár 6 millió forint, az új jogszabály szerint
azonban az 8 millió forintra emelkedik, a törvény átme-
neti szabályként rendezi, hogy a 2016-os évben a 6 millió
forintos árbevételt meghaladó, de a 8 millió forintos árbe-
vételt meg nem haladó adóalanyok is élhessenek az ala-
nyi adómentesség választásának lehetõségével.

A legalább 100  000 forint áthárított áfát tartalmazó
számlán fel kell tüntetni a vevõ adószámát (természete-
sen csak akkor, ha adóalany).

CSALÁDI KEDVEZMÉNY
Az adóalap-kedvezmény mértéke január 1-jétõl 2 gyer-

mek esetén gyermekenként a havonta igénybe vehetõ 83 
330 forintról 100 000 forintra emelkedett, így a kétgyer-

ADÓSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK 2017
mekesek családi adókedvezménye összesen 5 ezer forint-
tal, 30 ezer forintra nõtt, gyermekenként 15 ezer forint.

Fontos változás, hogy a családi kedvezmény érvénye-
sítéséhez szükséges 2017-es adóelõleg-nyilatkozatokon a
gyermekek adóazonosító jelét is fel kell tüntetni.

További egyszerûsítést jelent, hogy a családi kedvez-
mény érvényesítése során a házastárs munkáltatójának
2017. január 1-jétõl már nem kell írásban tudomásul ven-
nie a nyilatkozatban foglaltakat.

ONLINE PÉNZTÁRGÉP
Január elsejétõl kibõvült az online pénztárgép haszná-

latára kötelezettek köre.
A gépjármû-javítási, -karbantartási tevékenységet, a gép-

jármûalkatrész-kiskereskedelmet, a motorkerékpár, alkat-
rész kereskedelmét, javítását, a plasztikai sebészeti tevé-

kenységet, a diszkó, táncterem mûködtetését, a textil, szõr-
me mosását, tisztítását, vegytisztítását, vasalását végzõk-
nek, illetve a masszázsszalonoknak, fogyasztó- és karcsú-
sítószalonoknak, fitnesz-, testépítõkluboknak, valamint a
taxisoknak és a pénzváltóknak kell online pénztárgéppel
kiállított nyugtát adniuk.

KATA
Duplájára emelkedik az éves bevételi értékhatár, vagy-

is aki az adóév egészében katás és adó fizetésére kötele-
zett, annak 12 millió forint bevétel feletti részre kell csak
megfizetnie a 40 százalék adót a tételes adó mellett.

Abban az esetben, ha adózó nem lesz kötelezett egy adott
hónapban az adót megfizetni, akkor a 12 millió forint be-
vételi értékhatár csökken, ugyanis ilyen esetben az adókö-
telezettséggel érintett hónapok számát kell 1 millió forinttal
szorozni. Az áfatörvény szerinti alanyi adómentesség ér-
tékhatára 6 millió forintról 8 millió forintra emelkedik.

KIVA
A kisvállalati adó (kiva) kulcsa 16-ról 14 százalékra csök-

kent, és enyhültek a kiva választásának feltételei: a kisválla-
lati adó szerinti adózást az az adózó választhatja, melynek
állományi létszáma – a kapcsolt vállalkozások adatait is fi-
gyelembe véve – az elõzõ évben nem haladja meg az 50 fõt.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK
A biztosítással nem rendelkezõk és egészségügyi szol-

gáltatásra más jogcímen sem jogosultak által fizetendõ
egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2017. ja-
nuár 1-jétõl 7110 forint.

Noha az igazi esküvõszezonig még néhány hónap hát-
ravan, városunkban már hat pár kimondta az elmúlt hét-
végén a boldogító igen-t, mindemellett pedig 2017-re 189
jelezte házasodási szándékát, ami a napi ügyfélfogadás al-
kalmával még folyamatosan növekszik –  tájékoztatta szer-
kesztõségünket dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ.

Mint megtudtuk, a tapasztalatok szerint a házassági szán-
dék továbbra is növekvõ tendenciát mutat Nyíregyházán.
Tavaly 562 párt adtak össze a szabolcsi megyeszékhelyen,
az õ életkoruk pedig a 16. életévét betöltött személytõl kez-
dõdõen, minden korosztályban jelen volt. A ceremóniák-
hoz a legnépszerûbb hónapok a május, július, augusztus és
a december hónapok, igaz, az elmúlt néhány év bebizonyí-
totta, hogy a szeptember is a kedveltebbek közé tartozik.

A SZÁNDÉKBEJELENTÉS MENETE

A házassági szándék bejelentése kizárólag a háza-
sulandók személyes megjelenésével tehetõ meg. Amit
be kell mutatniuk:

– érvényes személyi azonosító igazolványuk,
– lakcímet igazoló hatósági igazolványuk,
– születési anyakönyvi kivonat (amennyiben ren-

delkezésükre áll),
– nõtlen/hajadon családi állapotot igazolni nem

szükséges, azt az anyakönyvvezetõ a rendelkezésére
álló személyi nyilvántartásban leellenõrzi,

– azonban az „elvált” vagy „özvegy” családi álla-
pot – az elsõ esetben jogerõs házasságot felbontó bí-
rói ítélettel, utóbbi esetben a volt házastárs halotti
anyakönyvi kivonatával – kötelezõen igazolandó adat.

TÉRÍTÉSMENTES A „MEGERÕSÍTÉS”
– Nyíregyházán a ceremóniák többségének a házas-

ságkötõ terem (Zrínyi Ilona utca 7.) ad helyet, de népsze-
rûek a „külsõ” helyszínek is – folytatta dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ. Hozzátette, a házasságkötés költsége
hivatali helyiségben 8000 forint + áfa, hivatali helyiségen
kívül pedig 58 000 forint + áfa. Azon nyíregyházi lako-
sok, akik azonban házasságkötésüket szeretnék megerõ-
síteni – 25, 50, 60, 70 éves házassági évfordulók alkalmá-
val –, térítésmentesen vehetik igénybe a házasságkötõ ter-
met és a szolgáltatást, s ugyancsak ez a rendelkezés érvé-
nyes a névadó ünnepségre is, amennyiben a gyermek lak-
címe Nyíregyháza.

VÁLTOZNAK A NÉVVISELÉSI SZOKÁSOK
– A házassági névviselési szokások az elmúlt években

jelentõsen megváltoztak. Míg néhány évtizeddel ezelõtt a
feleség férje teljes nevét viselte „né” toldattal, addig ma
már a férfiak is viselnek házassági nevet, a feleségek pe-
dig kisebb arányban a „né” toldatos lehetõségek közül
választanak, részben a nélkül. A gyakoriságot tekintve a
kettõs családi név is egyre nagyobb teret hódít magának –
tette hozzá.

A házasságkötés mellett, természetesen örömteli
esemény a gyermekszületés is. Nyíregyháza Megyei
Jogú Városban az elmúlt évben 3703 gyermek szüle-
tett, mely az elõzõ évhez képest – a házasságkötések
számához hasonlóan – szintén növekedett.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ELSÕ HÁZASOK
ADÓKEDVEZMÉNYE

2017. január elsejétõl megszûnt az a korlátozás,
amely szerint az elsõ házasok adókedvezménye a há-
zasságkötést követõ hónaptól 24 hónapon belül ad-
dig érvényesíthetõ, amíg a jogosult magzatra vagy
gyermekre tekintettel családi kedvezményre válik
jogosulttá.

A módosításnak köszönhetõen a kedvezmény most
már akkor is igénybe vehetõ, ha a jogosult idõközben
családi kedvezményre szerez jogosultságot – tájékoz-
tatott Szabó Norbert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazga-
tóságának sajtóreferense. A kedvezmény a házasság-
kötést követõ hónaptól 24 hónapon keresztül vehetõ
igénybe és visszamenõleg 2015-re is alkalmazható.
Így azok, akik nem tudták teljesen kihasználni a ren-
delkezésre álló 24 hónapot, mert 2015-ben családi
kedvezményre váltak jogosulttá, visszamenõleg az
1553. számú, már benyújtott személyijövedelemadó-
bevallásukat önellenõrzés keretében módosíthatják.
Akik ugyanezen okból kifolyólag 2016-ban estek el
az elsõ házasok kedvezményének további érvényesí-
tésétõl, õk a 2016-ról benyújtandó személyijövede-
lemadó-bevallásukban rendezhetik az elmaradt ked-
vezményt. A kedvezménnyel havonta 33 335 forint-
tal csökkenthetõ az összevont adóalap, azaz havi
nettó 5000 forinttal csökkenthetõ a személyijövede-
lemadó-elõleg.

– A házaspárok megosztva vagy akár egyikük is
igénybe veheti a munkáltatónak leadott adóelõleg-
nyilatkozat révén. Amennyiben valaki nem tudott er-
rõl a kedvezményrõl és nem kérte az adóelõleg-nyi-
latkozatban annak érvényesítését, megteheti az adó-
bevallásában is, így egy összegben igényelhetõ vissza
a jogosultsági hónapokra tekintettel – tette hozzá.

2014. december 31-e után házasságot kötött min-
den olyan házaspár jogosult a kedvezményre, ahol
legalább az egyik házastárs az elsõ házasságát köti.

EGYRE TÖBBEN MONDJÁK KI A BOLDOGÍTÓ IGEN-T
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási

Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat ke-
retében történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában
álló alábbi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
január 31. napján (kedd) 10.00 óráig nyújtható be.

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

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu hon-
lapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540;
42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Térségi Hulladék-Gazdál-
kodási Nonprofit Kft. közös kezdeménye-
zésében valósult meg 2017. január 9-e és
január 21-e között a „Karácsonyfáért aján-
dék” elnevezést viselõ nyereményjáték,
amelynek során összesen 1001 fa gyûlt
össze.

Az akció két hete alatt minden egyes fá-
ért 1 nyereményszelvényt kaptak a lako-
sok, amelyek közül az akciót lezáró sorso-
láson – január 21-én – 7 darab került kihú-
zásra, a nyertesek 5000 forint értékû vá-
sárlási utalványt nyertek. A kisorsolt szel-

1001 KARÁCSONYFÁT GYÛJTÖTTEK ÖSSZE

vényeken kívül a NYÍRVV Nonprofit Kft.
különdíjjal jutalmazta azt a résztvevõt is,
aki a legtöbb karácsonyfát hozta be a Hul-
ladékudvarokba. A legtöbbet beszállító
résztvevõ – aki 483 fát szállított be a Hul-
ladékudvarokba – 10 000 forint értékû
Mobil parkolási lehetõséget vehetett át ju-
talmául. Azokat a nyerteseket, akik nem
voltak jelen a sorsoláson, postai úton érte-
sítik.

Természetesen a fák elszállítása az akció
végeztével is folyamatos. A lakosság a hul-
ladékká vált fákat a kommunális hulladék-
gyûjtõ mellé helyezheti ki elszállításra, vagy
az elõzõ évekrõl már megszokott helyekre.

Minden szempontból sikeres esztendõt zárt 2016-ban
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Vizsgálatok és hatósági ellenõrzések
támasztják alá a fogyasztói elégedettséget a megye hete-
dik legnagyobb foglalkoztatójánál, ahol az árbevételek
85 százalékát a víz- és csatornadíjak teszik ki. 2017-ben
több változás is életbe lép a szolgáltatónál, amelyek egy
része a lakosságot is érinti.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 150 ezer felhasználónál biztosítja
a megyében a vízellátást, és gondoskodik a szennyvíz
megfelelõ elvezetésérõl és tisztításáról. 86 település tarto-
zik ellátási területükhöz, ahol több lezárult projektnek
köszönhetõen 67-nél a szennyvizet is kezelik. 2016-ban
a szolgáltató szerint jól alakult a vízértékesítés, közel 15
millió köbmétert használtak a fogyasztók. Nemzetközi
összehasonlítások támasztják alá, hogy a megye vízfel-
használása nem pazarló, hanem inkább a takarékosság
jellemzi a háztartásokat.

SOK JUTOTT FELÚJÍTÁSOKRA

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. éves bevétele 8 milliárd forint volt,
amelynek húsz százalékát – a folyó kiadások és költségek
mellett – pótlásokra, felújításokra használták. Ez országos
átlagban is jó eredménynek számít. 2016-ban 4 kilomé-
ternyi ivóvízvezeték-szakaszt újítottak fel Nyíregyházán,
2017-ben pedig tervben van további szakaszok renoválá-
sa, hiszen a nyíregyházi vízvezetékeket több mint ötven
éve fektették le.

A vízszolgáltató a foglalkoztatottak területén a hetedik
a megyében. A cég 628 dolgozójának kétharmada fizikai
munkás, az összlétszám húsz százaléka rendelkezik a fel-

VÁLTOZÁSOK LÉPNEK ÉLETBE A NYÍRSÉGVÍZNÉL
adatához szükséges felsõfokú végzettséggel. Az elõzõ
évekhez hasonlóan 2016-ban is megkérdezték a felhasz-
nálók véleményét, amelybõl kiderült, hogy a fogyasztók
elégedettek, és probléma esetén nem a hatóságot, hanem
a szolgáltatót keresik fel.

HATÉKONY ÜGYINTÉZÉS

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a gyors és hatékony ügyintézés ér-
dekében Nyíregyházán állandó ügyfélszolgálati irodával,
a megye további öt városában ügyfélszolgálati fiókirodá-
val áll a fogyasztók rendelkezésére. Tavaly 57 ezren je-
lentek meg személyesen valamelyik ügyfélszolgálaton, 26

SIKERES ÉV VOLT 2016

Szabó Istvánné, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
(képünkön jobbról a második) elmondta, a 2016-os év job-
ban alakult a tervezettnél. Köszönhetõ ez a kedvezõ érté-
kesítésnek és az egyéb, kiszámlázott tevékenységeknek.
Az elvárásoknak minden szempontból megfeleltek, hiszen
a szervezet nonprofit módon mûködik. A vezérigazgató
kifejtette, 2017-ben lesznek kedvezõ változások, amelyek
az ágazatot jobb helyzetbe hozhatják az elõzõ évekhez
képest. Megemlítette például, hogy a bekötési vízmérõk
hitelesítési ideje négy évrõl nyolc évre változott. Így a
NYÍRSÉGVÍZ többet tud fordítani karbantartásra és rekonst-
rukcióra, mivel csökken a mérõcsere-kötelezettségük.
Mindezeken túl az általános, öt százalékos járulékcsök-
kenés is kedvezõ helyzetbe hozza a céget.

15 NAPON BELÜL BE KELL JELENTENI!

2017-ben több változás is megvalósul majd a szolgálta-
tó életében, amelyek közül némelyik a fogyasztókat is érin-
ti. 2017. július 1-jétõl a fogyasztóknak a felhasználóváltozást
15 napon belül be kell jelenteni, majd a szolgáltató mun-
katársai helyszíni szemlét tartanak. De a NYÍRSÉGVÍZ szak-
emberei vízelfolyás bejelentésekor is kiszállnak az adott
helyre. Egyes esetekben kérhetõ lesz a csatornadíj elenge-
dése, de ehhez a szakemberek véleménye is szükséges. Idén
is folytatódnak a vízminõség mérésére irányuló vizsgála-
tok, hiszen a szervezet célja, hogy a vízellátás biztonságos
és folyamatos legyen, a felhasználók pedig továbbra is az
eddig megszokott, jó minõségû vizet fogyaszthassák a víz-
csapokból.                                      (Szerzõ: Mikita Eszter)

ezren intézték ügyeiket telefonon, 13 ezren pedig elekt-
ronikus úton. Az elmúlt évben több hatósági ellenõrzésen
is átesett a vízszolgáltató, mindegyik problémamentesen
zajlott, és egyik esetben sem állapítottak meg mulasztást.
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Munkácsi Anita és Nagyidai Gergõ, a Móricz Zsigmond
Színház színészei aligha gondolták, hogy ilyen emberpró-
báló feladatot ró rájuk hat bébikutya befogadása...

Pedig tapasztalt gazdik, hiszen nekik is van egy Mangó
névre hallgató, tízéves kutyusuk, akit az évek során félig-
meddig „kollégává” avanzsáltak, hiszen szerepelt A mi-
niszter félrelép és Az anyu én vagyok címû darabokban.
Õ is az Állatbarát Alapítványtól származik, ahogyan az a
szeptemberi felhívás, amiben ideiglenes befogadó gazdát

HÁROMÓRÁNKÉNT CUMIZTATTÁK A KISKUTYÁKAT
PELENKÁRA IS SZÜKSÉG VOLT

– Amikor hozzánk kerültek, azt is folyamatosan szem
elõtt kellett tartani, hogy ki ne hûljenek – sorolja Anita az
akkori gondokat. – Meleg vizes palackokra volt szüksé-
gük, „pelenkára”, hiszen nem voltak szobatiszták, s há-
romóránként cumiztatni kellett õket, a cumikat fertõtlení-
teni, mert nem alakult még ki az immunrendszerük. Az
elsõ két hét nagyon nehéz volt, amíg nem kezdtek el ma-
guktól enni. Sok vitamin is kellett, napi másfél liter kecs-
ketejre, ami sokkal drágább, mint a tehéntej. Ezután jöt-
tek azonban a betegségek egymás után. Hegedûs doktor
úr azt mondta, Nobel-díjat kellene kapjunk, hogy ezek a
kutyák életben maradtak. Azért is viseltük nehezen a gyen-
gélkedésüket, mert nagyon a szívünkhöz nõttek. Az oltá-
sokat és a felmerülõ költségeket az alapítvány természe-
tesen állta, viszont volt, hogy a leggyorsabb megoldást a
kórházi kezelés jelentette, ami viszont borsosnak bizo-
nyult. Ezt úgy tudtuk kifizetni, hogy a kollégák pénzt rak-
tak az általunk kitett perselybe.

GÖNDI MÉG GAZDÁRA VÁR

Öt kicsinek sikerült az eltelt hetekben gazdit találni, de
Göndinek nem, bár egyszer õt is elvitték, ám visszahoz-
ták. Ma már a testvéreirõl Pázmány Viktória, a Csodavár
vezetõje, Kiss Csaba háziorvos, a színházból Vámosi Judit
és párja, valamint egy ceglédi jó barátjuk, Halasi Dániel
rendezõ és családtagjaik gondoskodnak. Göndinek kicsi-
ként göndör szõre volt, így kapta ezt a nevet Anitától. A
sok színházi elfoglaltságuk miatt a szükséges sétáltatást
nem tudják mindig megoldani. Még nem egészen szoba-
tiszta, õk pedig társasházban élnek, ahonnan le kell vinni
gyakran sétálni a „fiúcskát”. Ha családi házban élnének,
mindez egyszerûbb lenne. Ilyenkor marad a pelus, ami
egy nedvszívó, de vizet át nem eresztõ anyag, amit leterí-
tenek a padlóra.

– A gazdikeresést szolgálja az általam kitalált kampány:
Göndi mindenkinek jól áll! – folytatta Anita. – Színésztár-
sainkkal fényképezkedtünk, Göndivel a kézben. Õt a Szí-
nészházban mindenki ismeri, hiszen látogatták a kicsiket,
István István kollégám pedig két napig vigyázott is rá, ami-
kor el kellett utaznunk. Göndit befogadta a társulat, de
nagyon szeretnénk, ha õ is végleges otthonra találna!

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

TÁNCFARSANG A SZÍNHÁZBAN
Bár a naptári év decemberben véget ért, a jubileumi

színházi évad a felénél tart. A Móricz Zsigmond Színház
legújabb elõadását, a Függöny fel! címû bohózat premi-
erjét is múlt héten szombaton tartották és még ezen kí-
vül is sok meglepetés várható 2017-ben.

A február a fiatal korosztály számára sem múlhat el új-
donság nélkül. A Nagyszínpadon Harsányi Sulyom Lász-
ló rendezésével várja a társulat a szülõket és gyermekeket
egyaránt. A Lázár Ervin története alapján íródott, A kisfiú
meg az oroszlánok c. darabról elõzetesben annyit árult el
Kirják Róbert, a színház
igazgatója, hogy a mese
és valóság elemeit vegyí-
tõ produkció mögé egy
nagyon erõs stábot sike-
rült állítaniuk. Hozzátet-
te, fontos változás, hogy
a gyerekdarabok bemu-
tatói idén már pénteken
17 órától lesznek.

Mindemellett február
20-án immár a 14. alka-
lommal rendezik meg a
Táncfarsangot, ami 14
éve gyûjti össze az or-
szág legjobb táncosait a
nyíregyházi publikum-
nak. A háromnapos ren-
dezvényen bemutatko-
zik az ExperiDance
Szenvedélyem, Velence
címû elõadása; a PiroTap Production Tap Evolution címû
sztepptánc show-ja; a Miskolci Balett és a GG Tánc Eger
közös víziója, az Anna Karenina; a Nyíregyházi Mûvé-
szeti Szakgimnázium táncnövendékeinek elõadása, a
KONTAKTPONTOK#muveszeti; a Pesti Magyar Színiaka-
démia növendékei által újragondolt Jazz Side Story; vala-
mint a TranzDanz produkciója, a Deja Vu.

– A nagy érdeklõdésre való tekintettel Borisz Akunyin
Sirály c. fekete komédiája és az Ájlávju... de jó vagy, légy
más! jókedvû musical-revü mellett színpadra kerül majd
Pregitzer Fruzsina Nem viccelek, csak játszom! c. önálló
estje, illetve hamarosan érkezik az Orlai Produkciós Iroda
elõadása, a Várj, míg sötét lesz címû krimi is a színházba
– mondta el a direktor. 

kerestek hat szántóföldre kidobott keverék kölyöknek.
Nagyidai Gergõ és Munkácsi Anita jelentkeztek a felhí-
vásra és vállalkoztak a feladatra, hogy a kéthetes csöpp-
ségeknek menedéket nyújtsanak.

Ausztráliát kivéve valamennyi kontinensen fellépett
már, s elkápráztatta közönségét. Így volt ez a napokban
Nyíregyházán is, ahol a Filharmónia Magyarország bér-
letes hangversenyén zsúfolásig megtelt nézõtér elõtt lé-
pett fel a Liszt Ferenc Kamarazenekarral együtt.

Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas mûvészünk New York,
Párizs, London, Milánó színpadai mellett nagyon szíve-
sen gondol arra a turnéra, aminek során az összes olasz
kisvárosban énekelt. Az eltelt évek alatt partnere volt a
legismertebbek közül például Plácido Domingo vagy José
Carreras is. A neve összekapcsolódott A varázsfuvolából

MIKLÓSA ERIKA NEW YORK UTÁN MOST NYÍREGYHÁZÁN

az Éj királynõ áriájával, amit az operairodalom legnehe-
zebb, legnagyobb fekvéseket használó koloratúrszoprán
áriájaként tartanak számon. Példátlanul sokszor: ötszáz
alkalommal adta elõ a Metropolitantõl a Scaláig. Arra a
kérdésemre, lehet-e ezt ennyi idõ után is élvezettel éne-
kelni, nevetve válaszolt.

ÕSSZEL JAPÁNBAN LÉP FEL

– Nem tudom, mert 2015 nyarán abbahagytam. Most
a Traviata a kedvencem. A kislányom, Bíborka 2015 már-
ciusában született, azóta nagyon keveset voltam külföld-

ön, s nem is igazán hiányzik. Most vettem észre, milyen
jó itthon lenni! Õsszel megyek majd Japánba, utána Bos-
tonba. Magyarországon meglepõen sok a felkérésem,
több mint külföldön; minden második nap éneklek kon-
certeken vagy az Operaházban. Játszom itt egyebek
mellett a Traviatában, a Lammermoori Luciában, a Hu-
nyadi Lászlóban és a Bánk bánban. Kemény rockot kivé-
ve, amit nem is vállalnék, minden mûfajban kipróbáltam
már magam.

SZERELMI MÁMOR ZENÉBEN S AZ ÉLETBEN

A mostani fellépésük egy országos turné elsõ állomása
volt. Miklósa Erika izgalommal várta a napot, ugyanis na-
gyon nehéz az itt elõadott darab. Õ az est második részé-
ben lépett színre: Handel Szerelmi mámorát adták elõ a
zenekarral. Ez az érzelmi izzás az életében is létezik: jól-
lehet mostani férjével mínusz 110 fokban ismerkedtek meg
New Yorkban egy hidegterápián, szerelmük azóta is „mi-
nimum plusz 120 fokon ég”. A párja a koncert idején a
kislányukra vigyázott a Bakonyban lévõ otthonukban. Bár
javában dúl az influenzajárvány, nem tart tõle, mert mint
mondta, helyes táplálkozással és sok mozgással elkerül-
hetõ. Ez utóbbiban nincs hiánya, hiszen külföldön is in-
dult már versenyszerûen maratoni futóversenyen. Most a
kislánya miatt csak amatõrként gyakorolja ezt a sportágat.
A napi tíz-tizenkét kilométert nem hagyja ki így sem. Ha
mégis környékezi a baj, a régi jó módszerekhez folyamo-
dik: fokhagyma mézzel, vitamin... Ilyetén problémának
azonban nyomát sem érezte az itteni közönség, aki elbû-
völten hallgatta csalogányhangú világsztárunkat.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Munkácsi Anita és Göndi

Kirják Róbert
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Két másodpercenként valakinek a világban szüksége
van új vérre, Magyarországon pedig évente mintegy 400
ezer egységnyit (egy egység 4,5 deciliter vér, ennyit vesz-
nek le egy alkalommal) gyûjtenek össze a betegek transz-
fúziós ellátása érdekében, amit 250–260 ezer önkéntes
véradó biztosít. Ez a mennyiség szerencsére még éppen
fedezi a szükségleteket, de újabb donorokra mindig szük-
ség van – tájékoztatta szerkesztõségünket Kékkõiné Nagy
Éva, az Országos Vérellátó Szolgálat koordinációs igaz-
gatója, aki hozzátette, örömteli hír, hogy az eddigi re-
korder több mint 150 alkalommal adott vért életében.

A folyamatos ellátás biztosításához mindennap szük-
ség van a véradók segítségére. A Magyar Vöröskeresztnek
például naponta 1800 donort kell toboroznia ahhoz, hogy
a kórházi ellátáshoz szükséges mennyiség rendelkezésre
álljon. Ez pedig különösen nehéz most, a téli idõszakban,
amikor sokan szenvednek influenza megbetegedésektõl.

A LEGIDÕSEBB VÉRADÓK 65 ÉVESEK

Véradásra jelentkezhet minden olyan állampolgár,
aki 18 és 65 év közötti, legalább 50 kilogramm test-
súlyú és egészséges felnõtt. Az adatok felvételéhez
fényképes igazolványt kell bemutatni (pl. személy-
igazolvány, diákigazolvány, jogosítvány, útlevél),
valamint a TAJ kártya és a lakcímkártya is szükséges.
A véradás felsõ korhatára 65 év, elsõ véradók eseté-
ben 60 év, így a legidõsebb véradók életkora is ennyi.
Fontos figyelem elõtt tartani, hogy két véradás kö-
zött legalább 56 napnak kell eltelnie. Ez azt jelenti,
hogy a férfiak évente 5-ször, a nõk pedig 4-szer le-
hetnek donorok.

AZ EDDIGI REKORDER TÖBB MINT 150 ALKALOMMAL ADOTT VÉRT

A koordinációs igazgató elmondta, minden vércsoport-
ra egyaránt szükség van, hiszen ezek felhasználásának ará-

nya, megegyezik a különbözõ vércsoportok teljes lakos-
ságon belüli megoszlásával. Természetesen lehetõség van
irányított véradásra is, ami azt jelenti, hogy a véradó meg-
jelölheti, kinek a javára kívánja adományozni a levett 450
millilitert.

– Ebben az esetben a véradásra való jelentkezés során a
donornak jeleznie kell, hogy irányított véradás keretében
szeretne vért adni. Ezt követõen ki kell töltenie egy rendel-
kezõ nyilatkozatot, ahol meg kell adnia a beteg (név, szüle-
tési idõ, TAJ szám, vércsoport), továbbá az ellátó egészség-
ügyi intézmény adatait (város, intézmény és osztály neve).
Majd a véradás a szokásos rend szerint zajlik. Az irányított
véradás során az OVSZ ahhoz a beteghez juttatja el a vér-
készítményt, akit a véradó megjelölt, ennek azonban felté-
tele, hogy egyezzen a vércsoport. Amennyiben nem így
van, úgy az adományt a hagyományos véradás rendszeré-
nek megfelelõen egy vérkészítményre szoruló, ismeretlen
beteg kapja meg – magyarázta.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Továbbá a Nyíregyházi Területi Vérellátóban, a Szent István utca 68. szám alatt, hétfõtõl péntekig 9 és 15 óra között.

VÉRADÁSOK NYÍREGYHÁZÁN

2017. február 1. 08.30–10.30 Lippai J. Szakközépiskola, Nyíregyháza, Krúdy Gyula köz 2.
2017. február 8. 08.30–12.30 NYSZC Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola, Nyíregyháza, Dugonics u. 10.
2017. február 8. 14.00–16.00 Virág Utcai Óvoda, Nyíregyháza, Virág u. 67.
2017. február 9. 09.00–11.00 Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza, Városmajor utca 4.
2017. február 10. 09.00–11.30 Felsõ Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
2017. február 20. 08.30–12.00 Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola, Nyíregyháza, Búza u. 1.
2017. február 20. 13.30–15.30 Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola, Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13.
2017. február 22. 08.00–12.00 NYSZC Inczédy György Szakközépiskola és Kollégium, Nyíregyháza, Árok u. 53.
2017. február 24. 09.00–12.00 Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Nyíregyháza, Szent István u. 17.
2017. február 27. 09.00–13.00 NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza, Ungvár stny. 12.
2017. február 28. 08.00–12.00 T-Home, Nyíregyháza, Kálvin tér 7.

Január 24-étõl, keddtõl teljes látogatási tilalom lé-
pett érvénybe a Jósa András Oktatókórház telephe-
lyein (Szent István utca és Sóstói út), ugyanis a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nép-

TELJES LÁTOGATÁSI TILALOM A KÓRHÁZBAN
egészségügyi Fõosztálya által megküldött adatok alap-
ján a Nyíregyházi Járási Intézet illetékességi területén
az influenzás megbetegedések száma az elõzõ hetihez
viszonyítva 40 százalékos emelkedést mutat. A teljes

látogatási tilalom visszavonásig van érvényben. En-
nek feloldásáról a www.szszbmk.hu oldalon, a kór-
ház Facebook-oldalán, valamint a médián keresztül
lehet tájékozódni. (Friss információk: nyiregyhaza.hu.)
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ELISMERÉS
Elismeréseket adott át a Magyar Di-

áksport Szövetség Budapesten. Azokat
a pedagógusokat jutalmazták, akik ki-
emelkedõ eredményeket értek el tanít-
ványaikkal. A díjazottak között volt
Kisgáti Istvánné, a Kodály Zoltán Álta-
lános Iskola testnevelõ tanára is. Julika
néni – ahogy a gyerekek hívják – kol-
légáival évtizedek óta készítenek fel
versenyekre olyan gyerekeket, akik
eredményesek triatlonban, duatlonban,
mezei futásban vagy éppen úszásban.

AJÁNDÉK
Ajándékkal lepte meg a Bozsik Aka-

démia növendékeit Rudolf Gergely. A
Nyíregyháza Spartacus korábbi válo-
gatott labdarúgója futballcipõket adott
olyan tehetségeknek, akik nem enged-
hetnek meg maguknak ilyen drága
stoplisokat. A sportoló több alkalom-
mal segített már, korábban dedikált
mezeit is odaajándékozta árverésekre.
Legutóbb egy válogatott darabot aján-
lott fel, a befolyt összegbõl pedig a kór-
ház gyerekosztályát segítették.

VERESÉG
A Nyíregyháza–Debrecen meccsek

– bármelyik sportágban és bármelyik
osztályban – mindig rangadót jelente-
nek. Ezúttal a férfi kosárlabda NB I/B-
ben találkozott egymással a két város
együttese, és mivel mindkét gárda cél-
ja a feljutás, így nagy volt a tét. A DEAC
kezdett jobban, és az elsõ két negyed-
ben komoly elõnyt harcolt ki. A Jones
vezette vendégek végig pontosan dob-
tak, míg hazai oldalon sok volt a hiba,
így Debrecen 100–64-re gyõzött.

SZOROS MECCS
Szoros mérkõzést vívott a bajnoki

címvédõ Békéscsaba otthonában a
Fatum Nyíregyháza. A nõi röplabdások
ugyan az elsõ játszmát elveszítették, de
a második szett megnyerésével egyen-
lítettek. A magyar csapatok közül idén
csak a Kaposvár tudott szettet rabolni
a BRSE ellen. A harmadik és a negye-
dik felvonás is szoros volt, de végül a
Békéscsaba 3–1-re gyõzött. A két csa-
pat január végén a Magyar Kupában is
találkozik.

ÚJ SPORTIGAZGATÓ
A Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója

lesz Szûcs Mihály. A Soroksár klubigazga-
tója a napokban jelentette be, hogy nem
hosszabbítja meg a március 31-én lejáró
szerzõdését. Nyártól a Szpari szakmai mun-
kájáért felel.

– Egy komoly lehetõséget kaptam a Nyír-
egyháza Spartacustól, és a 2017/2018-as
szezonban a Szpari sikereiért dolgozok
majd. Nagy kihívás számomra, hiszen egy
tradicionális és komoly célokkal rendelke-
zõ klubhoz kerülhetek – mondta Szûcs
Mihály.

Nem dolgoztak hiába a szervezõk! Na-
pokon keresztül tartották tisztán a jeget a
Sóstói tavon, így korcsolyázásra alkalmas
volt a felület az I. Sóstolimpián. Ezúttal az
idõjárás is kegyes volt, a fagypont körüli
hõmérséklethez szikrázó napsütés páro-
sult, így benépesült a tó környéke, közel
ezren döntöttek úgy, hogy kilátogatnak az
eseményre.

– Nemcsak nyáron, hanem télen is van
élet Sóstón, ezt bizonyítja ez a rendezvény
is. Nagyon örülünk, hogy ilyen sok nevezés
érkezett a korcsolyaversenyre, ahol a gye-
rekek, felnõttek és családok mellett váltó-
ban a városban mûködõ cégek is elindul-
hattak. Számukra egy jégszoborfaragó ver-
senyt is rendeztünk – mondta dr. Podlovics
Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigaz-
gatója.

FOGYASZTHATÓ JÉGSZOBOR

A szobrászok pedig különleges alkotáso-
kat készítettek. Az állatpark például egy lab-
dázó fókával különdíjat, az Electrolux pedig
szintén elismerést kapott. Õk egy olyan hû-
tõt faragtak ki a 200 kilogrammos jégtömb-
bõl, melyet aztán tartalommal is megtöltöt-
tek, több üveg sört helyeztek el a „berende-
zésben”. A fogyasztható jégszobor a zsûri
tetszését is elnyerte. A gyõzelmet azonban a
Continental szerezte meg, ahol fafaragó és
festõ végzettségû dolgozók együtt készítet-
ték el a cég logóját – profi minõségben.

Ami a korcsolyaversenyt illeti, itt nem
volt meglepetés, esélyeshez méltón a Sport-
centrum csapata gyõzött.

– Kicsit erõsen kezdtem, és a fordulók-
ban is vigyáznom kellett, de nagyon élvez-

I. SÓSTOLIMPIA
– KORCSOLYÁZTAK ÉS FARAGTAK

tem a versenyt. Fiatal koromban rengete-
get korcsolyáztam, így kicsit nosztalgiáz-
tam is, amikor felcsatoltam a korikat –
mondta Kõhalmi Richárd, a Sportcentrum
utánpótlás-igazgatója.

NAGY SIKER – LESZ FOLYTATÁS

A szervezõk melegedõsátorokról, ételrõl
és forró teáról is gondoskodtak. Sokan ki-
használták a jó idõt és a versenyek után is
ott maradtak a jégen korcsolyázni, illetve
jégkorongozni. A hokisoknak külön terü-
letet is kialakítottak. A Sóstolimpia nagy
sikert aratott, így biztosan nem ez volt az
utolsó ilyen verseny a tavon.

 Kõhalmi Richárd gyõzelemre vezette a Sportcentrumot

A Continental gyõztes jégszobra

Január 28., szombat 11.00 Örö-
kösföld, Nyíregyháza Spartacus–Ka-
zincbarcika labdarúgó edzõmérkõzés
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MÛVÉSZPORTRÉK – ZENÉBE CSOMAGOLVA 4. Bemu-

tatkozik: Székhelyi Edit festõmûvész és Mészáros Gábor
keramikusmûvész. Idõpont: január 27-én 16.30. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár, kamaraterem.

A NÉLKÜLE C. FILMREGÉNY BEMUTATÓJA. Dediká-
lással egybekötött könyvbemutatóra várják az érdeklõdõ-
ket január 27-én 17.00 órakor a Szarvas utca 1–3. szám
alatti irodaházban található Labor Café kávézóba. Gyuris
Tibor színmûvész Nélküle címû filmregényérõl Gerliczki
András irodalomtörténész beszélget a szerzõvel; a kelle-
mes kávéházi délutánon közremûködik Jenei Judit és Szé-
kely Szabolcs István.

SZABADFÕISKOLAI KURZUS. A Sola Scriptura Teoló-
giai Fõiskola szabadfõiskolai kurzust hirdet a reformáció
500. évfordulójára (1517–2017) készülés jegyében, 2016.
október–2017. április között. Január 27-én 17.00: „Mi az
a jó, amit az embereknek cselekedniük kellene?”. Hely-
szín: Kodály Zoltán Általános Iskola.

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE. A Nyíregyházi
Egyetem Zenei Intézete január 28-án 8.00 órától rendezi
meg a Középiskolások IV. zenei versenyének országos
döntõjét. A 66 résztvevõ két korcsoportban, Szolfézs –
zeneelmélet; Zenetörténet és néprajz; Klasszikus hangszer-
játék; Népi hangszer, valamint Népdaléneklés kategóri-
ákban mutatja be elõadását, versenyprodukcióját, illetve
bizonyíthatja felkészültségét. Helyszín: NYE Zenei Inté-
zete, Sóstói út 31/B B épület B folyosó.

JANCSI ÉS JULISKA. A Burattinó Bábszínház elõadásai:
január 28-án 16.00: Jancsi és Juliska, 29-én 10.00: Többet
ésszel... Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

JELNYELVTANFOLYAM. Tanuld meg a jelnyelvet Nyír-
egyházán ingyen! A pályázati felhívás és ûrlap az Együtt
Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület honlapján, az
egymasert.com vagy a jelnyelvklub.hu oldalon található.
A pályázat benyújtási határideje: január 29.

MOST MUTASD MEG! Az Orosi Fiókkönyvtár programja:
január 30-án: Most mutasd meg! Könyvtári játékos foglalkozás.

A MINDENTUDÁS KÖNYVTÁRA felnõtteknek. A
Szatmár-Beregi Natúrpark. Elõadó: dr. Horváth Róbert
(Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány).
Idõpont: január 30-án 16.30. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár, kamaraterem.

ZENEMÛVÉSZETI TAGOZAT Pályázati Hangverseny
január 30-án 18.00 órától a Nyíregyházi Mûvészeti Szak-
gimnáziumban.

FAGYLALTDEKORÁCIÓ-KÉSZÍTÉS. A Csiriptanya Játék-
tár programja: január 31-én 14.00–16.00: Tojástartóból,
pom-pomból fagylaltdekoráció készítése.

CIVIL KONFERENCIA. Nyíregyháza MJV Önkormány-
zata, az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Család, Esélyteremtési és Önkén-
tes Ház, a Nyíregyházi Civil Fórum, a Szent Imre Katoli-
kus Szülõk Egyesülete, a Fiatalok Kulturális Szövetsége XI.
alkalommal civil konferenciát szervez február 1-jén 14.00
órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

MACKÓBARLANG címmel kiállítás nyílik a VOKE Vas-
utas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban február 2-án 10.00
órakor. Sok-sok mackóval, játékkal és nyereményekkel vár-
ják a macikedvelõket. Megtekinthetõ: május 31-éig. Infor-
máció: 30/218-1021. Helyszín: Nyíregyháza, Toldi u. 23.

BATYUS FARSANGI BÁL. Az Alvégesi Tánccsoport Ba-
tyus Farsangi Bált rendez február 4-én 14.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban.

REFORMÁCIÓ-TÁRLAT. A Reformáció 500. évforduló-
ja alkalmából létrehozott tárlatra várják az érdeklõdõket,
ahol bemutatják a Vizsolyi Biblianyomtató Mûhely nyom-
dagépét és az eredeti Vizsolyi Biblia reprint kiadását. He-
lye: Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Mûvészeti Iskola (Gomba u. 7.). Megtekint-
hetõ: február 8-áig. Csoportoknak, osztályoknak elõzetes
bejelentkezés: 42/406-079/18 m., info@bethleniskola.hu.

CSIPKEKIÁLLÍTÁS. A Váci Mihály Kulturális Központ,
valamint a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség
várja az érdeklõdõket a Szépkorúak Csipkekiállítására,
amely február 13-áig, naponta 9.00–19.00 óráig látogat-
ható a VMKK emeleti galériájában.

KIÁLLÍTÁS. Sebõk Réka díszlettervezõ mûvész kiállítá-
sa látható a Pál Gyula Teremben, amely február 22-éig
tekinthetõ meg, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.

TEXTIL, KERÁMIA, FOTÓ. A magyar kultúra napja al-
kalmából két kiállítás is nyílt a Nyíregyházi Városi Galéri-
ában. Az emeleti termekben Fekete Nóra textilmûvész,
Gabulya Márta kerámiatervezõ mûvész és Homoródi Éva
festõmûvész közös tárlata tekinthetõ meg, míg az alsó szin-
ten Móricz 35’ címmel színháztörténeti fotókiállítás várja
az érdeklõdõket február 22-éig.

COMPUTER RETRO – az informatika hõskora címmel
nyílt tárlat a volt SZÜV székházban (Vasvári Pál u. 1.). A
’80-as, ’90-es évek sztár-számítógépeit állították ki, vala-
mint a SZÜV hagyatékot is bemutatják. Korhû helyszínen
láthatóak a korabeli eszközök, melyek között mûködõ és
kipróbálható gépek is vannak. A belépés ingyenes, tárlat-
vezetés elõre egyeztetett idõpontban. Megtekinthetõ: már-
cius 2-áig, kedden, szerdán, csütörtökön 10.00–16.00 óra
között. Érdeklõdni: 30/218-1021.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 28., szombat 11.00 Vuk, Bérletszünet, MÛvész
Stúdió, 19.00 Emilia Galotti, Mikszáth bérlet, Nagyszín-
pad, 19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Bozóky bér-
let, Krúdy Kamara
Január 30., hétfõ 10.00 Vuk, Kisvakond bérlet, MÛvész
Stúdió, 14.00 Vuk, Vízipók bérlet, MÛvész Stúdió, 19.00
Emilia Galotti, Vasvári bérlet, Nagyszínpad, 19.00
Ájlávju... de jó vagy, légy más!, Széchenyi „C” bérlet,
Krúdy Kamara
Január 31., kedd 10.00 Vuk, Vuk bérlet, MÛvész Stú-
dió, 19.00 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,
Korányi bérlet, Nagyszínpad
Február 1., szerda 9.30 Tancika Marcika, Pumukli bér-
let, MÛvész Stúdió, 11.00 Tancika Marcika, Shrek bér-
let, MÛvész Stúdió, 19.00 Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról, Zrínyi bérlet, Nagyszínpad, 19.00 Si-
rály, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Február 2., csütörtök 10.00 Tündér Lala, Hapci bérlet,
Nagyszínpad, 10.00 Tancika Marcika, Szaffi bérlet,
MÛvész Stúdió, 14.00 Tündér Lala, Frakk bérlet, Nagy-
színpad, 19.00 Képzelt riport egy amerikai popfeszti-
válról, Széchenyi bérlet, Nagyszínpad, 19.00 Nem vic-
celek, csak játszom! Pregitzer Fruzsina önálló estje,
Bérletszünet, MÛvész Stúdió
Február 3., péntek 10.00 Tancika Marcika, Szimba bér-
let, MÛvész Stúdió, 14.00 Függöny fel!, Apáczai bér-
let, Nagyszínpad, 19.00 Függöny fel!, Vörösmarty bér-
let, Nagyszínpad, 19.00 Ájlávju... de jó vagy, légy más!,
Bérletszünet, Krúdy Kamara

ISKOLACSALOGATÓ A SZENT IMRÉBEN
A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Isko-

la, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskola az
érdeklõdõ, leendõ elsõs gyermekek számára iskolacsa-
logató foglalkozásokat tart 2017. február 4-én, 11-én
és 18-án 9.00 órai kezdettel.

Várják azokat a gyermekeket, akiket szüleik nyugodt,
szeretetteljes légkörben, keresztény értékrend szerint akar-
ják taníttatni ének-zene tagozatos osztályos osztályban.

– Második osztálytól informatika- és idegennyelv-ok-
tatás, ötödik osztálytól emelt szinten.

– Átlépési lehetõség ötödik osztályban a nyolc osztályos
gimnáziumba, ahol a matematikát is emelt szinten tanítják.

                        : A PÁLYAVÁLASZTÁSÉRT

Különleges, egyedi, a pályaválasztást elõsegítõ maga-
zinmûsorral jelentkezik ezúttal a Nyíregyházi Televízió.

Az NYSZC – tíz középiskola, ezernyi lehetõség címû
mûsorunkban bemutatjuk a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum mind a tíz intézményét, egyben mûködését és
teljes szakmai kínálatát, azaz egy iskolát, tíz tagintéz-
ménnyel, ahol generációk tanulhatnak együtt. Ez a Nyír-
egyházi Szakképzési Centrum – röviden. A részleteket
pedig tíz plusz egy kisfilm meséli el, mely során a cent-
rum és mind a tíz iskola is kínálja magát ABC-rendben,
hogy a képernyõ elõtt ülõk könnyebben dönthessenek,
ha szakmát szeretnének választani.

Vetítési idõpontok: péntek 21.25, szombat 22.00,
vasárnap 19.00, hétfõ 18.15, kedd 20.30.

NYÍREGYHÁZA KATONASÁGA
A II. VILÁGHÁBORÚBAN (1938–1945)

Ezzel a címmel jelent meg Bene János könyve a Jósa
András Múzeum Kiadványai sorozat 71. köteteként. Nyír-
egyháza az 1920–1930-as években már fontos helyõr-
ség volt, a II. világháború alatt pedig kiemelt jelentõség-
gel bírt. Ezt bizonyítja, hogy szinte minden fegyvernem
képviseltette magát a városban: itt szolgált a lovashad-
osztály-parancsnokság és egy huszárezred, egy gyalog-
dandár-parancsnokság és egy gyalogezred, egy tüzér-
osztály, egy páncélos zászlóalj, egy repülõkiképzõ osz-
tály, több száz tiszttel és több ezer katonával, lóval.

A könyv egyes fejezetei végigkövetik a nyíregyházi
katonák útját az országgyarapításoktól kezdve, az 1941-
es ukrajnai hadmûveleteken át, a tragikus kimenetelû
Don-kanyari harcokig, ahol a 12. gyalogezred tisztika-
rának és legénységének 70 százaléka maradt a hóme-
zõkön, s pusztult ott, vagy esett fogságba.

Szó esik az 1944-es galíciai, majd a Pripjaty-
mocsarakbeli harcokról, s végül a hazai föld védelmé-
rõl. Több mint 200 korabeli fotó, térkép teszi érzéklete-
sebbé a leírt eseményeket.

A kötetet 2017. február 2-án, csütörtökön a Jósa And-
rás Múzeumban dr. Szabó Péter, a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum fõtisztje, a könyv lektora mutatja be.

ORSZÁGOS GYÛJTEMÉNYI FELHÍVÁS
A Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány,

mint a Fõparancsnok kiskunmajsai 56-os múzeumának
fenntartója és eszmei örökségének letéteményese or-
szágos gyûjtést hirdet dicsõséges forradalmunk mind-
máig feltáratlan emlékeinek felkutatása, összegyûjtése
és közkinccsé tétele érdekében.

Várják mindazok jelentkezését, akik bármilyen meg-
õrzésre és megismertetésre érdemes emléket õriznek a
forradalomról, továbbá azokét is, akiknek tudomásuk
van mások által megõrzött ilyen emlékekrõl. Cél, hogy
a kiskunmajsai 56-os emlékhelyen, a Pongrátz Gergely
által emelt kápolna közvetlen környezetében külön-
külön méltó jelet állítsanak minden egyes, a magyar
szabadságért elesett harcosnak.

Kérik, hogy mindazok, akik bármiképpen segíteni kí-
vánják munkájukat, jelentkezzenek a következõ elér-
hetõségek bármelyikén: iroda: 6120 Kiskunmajsa, Is-
kola u. 8–10.; postacím: 6120 Kiskunmajsa, Pf. 36.; te-
lefon: 70/210-5555; e-mail: muzeum@corvinista.hu.
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A Takarékpénztár Egyesületet Nyíregyháza megnövek-
võ kereskedelme és pénzforgalmi igénye hívta életre.
Az alapításában nagy szerep jutott Lónyay Menyhért-
nek, a késõbbi pénzügyminiszternek, majd miniszterel-
nöknek és Kovách Gerõ ügyvédnek. Nekik sikerült 1862-
ben meggyõzniük a város polgárait a pénzintézet szük-
ségességérõl. Az 1862. augusztus 17-én megalakuló Ta-
karékpénztár Egyesület fõigazgatójává Kovách Gerõt,
míg Lónyayt pedig tiszteletbeli elnökké választotta. Je-
lentõs szerep jutott még Kovács Lászlónak, aki elõbb
fõkönyvvezetõje, majd 1876-tól haláláig, 1891-ig ve-
zérigazgatója volt a Takarékpénztárnak.

A megye és a város elsõ pénzintézete 1862. szeptem-
ber 24-én kezdte meg mûködését. Fokozatosan elnyer-
ték a város lakosságának bizalmát, aminek köszönhetõ-
en már az elsõ üzleti évben teljesíteni tudták Debrecen
tanácsának 50 ezer forintos kölcsönigényét is! A nyere-
ség egy részét jótékony célokra fordították, gyakran ol-
vasni a Nyírvidék hasábjain adománytevõként a Taka-
rékpénztár nevét. Az alapítás 25. évfordulóján egy 1000
forintos alapítványt is tettek Kovács László nevére, amely-
nek kamataiból a szegény sorsú gimnáziumi tanulók tan-
szerrel való ellátását támogatták.

Az alapítás 50. évfordulóját egy szép takarékpalota
építésével tették emlékezetessé. Ezt megelõzõleg több
helyen is béreltek helyiségeket, házakat. Legelõször a

A NYÍREGYHÁZI TAKARÉKPÉNZTÁR EGYESÜLET
ALAPÍTÁSÁNAK 155. ÉVFORDULÓJÁRA

város bocsátott rendelkezésükre két szobát az akkori
városháza épületében, majd 1881-ben szerezték meg
azt a Kobilitz-féle telket, amelyre aztán majd 1912-ben
felépítették székházukat. A telken addig több bolt sora-
kozott, amely nem volt éke a városnak, így nagyon idõ-
szerûnek számított azok lebontása. A székház terveit Hu-
bert József budapesti mûépítésszel készíttették el, aki az
1910-ben már épülõ Széchenyi utcai Osztrák-Magyar
Bankot is tervezte. A székházban korszerû bérlakások
és üzlethelyiségek is helyet kaptak. Az épület ma az
1949-ben létrehozott Országos Takarékpénztár tulajdo-
nában van.


