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MINDEN HÉTEN TARTSANAK VELÜNK!
Az ünnepek végeztével, két hétnyi szünet után, örömmel ajánljuk kedves olvasó-

inknak a Nyíregyházi Napló idei elsõ számát. 2018-ban is tartsanak velünk, lapunk
– ebben az évben még további 49 számmal – ezután is minden pénteken jelenik
majd meg. Ígérjük, nem maradnak le velünk a várost érintõ legfontosabb hírekrõl,
eseményekrõl sem. Természetesen a jövõben is örömmel fogadjuk témajavaslatai-
kat. Ezeket, illetve a terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket is jelezhetik a 06-42/
411-883-as telefonszámon vagy az info@nyiregyhazitv.hu e-mail-címen. Hirdetési
igényeiket pedig leadhatják a reklam@nyiregyhazitv.hu címen, illetve telefonszá-
mainkon. Ha pedig a közterületekkel kapcsolatban van észrevételük, továbbra is
Nyíregyháza városgondnokánál, Bordás Bélánál jelezhetik a 70/387-8914-es tele-
fonszámon. Sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk mindannyiuknak!

A Cantemus kóruscsalád 25 éves japán kapcsolatának alkalmából ünnepséget tartott a
Nyíregyházi Cantemus Kórus a Kodály Zoltán Általános Iskolában. A jubileumi ese-
ményen Sato Kuni, Japán magyarországi nagykövete A Felkelõ Nap Arany és Ezüst
Sugarainak Rendje, Japán állami kitüntetését adta át Szabó Dénes Kossuth-díjas kar-
nagynak, a Nemzet Mûvészének. (Folytatás a 4. oldalon.)

JUBILEUM KITÜNTETÉSSEL

ÉVTIZEDES ÁLMOK VÁLNAK VALÓRA A SPORTFEJLESZTÉSEKKEL
Jelentõs, a sportolási lehetõségekhez kapcsolódó, min-

den nyíregyházit érintõ infrastrukturális fejlesztésekrõl
tartott összefoglaló sajtótájékoztatót dr. Kovács Ferenc
polgármester a partner egyesületek vezetõivel a Conti-
nental Arénában.

Dr. Kovács Ferenc emlékeztetett: csakúgy, mint az útfej-
lesztéseknél, a sport területén is egy jól kitapintható, évekkel
ezelõtt elfogadott, prioritásként a szabadidõ- és tömegspor-
tot, valamint az utánpótlást elõtérbe helyezõ koncepció men-
tén terveznek és fejlesztenek. Mint a polgármester utalt rá, a
2010 óta eltelt idõszak elsõ bõ két éve az önkormányzati
csõdmenedzselésrõl szólt, azóta azonban jól láthatóak pél-
dául az utak fejlesztései: a víztoronynál a körforgalom, a
nemrég átadott Mezõ utcai csomópont vagy a belvárosi föld-
utak leaszfaltozása és a Szegfû utca négysávosítása.

KONDIPARKOKTÓL JÉGPÁLYÁIG, USZODÁIG
– 2013 óta Nyíregyháza szinte minden részét elérte a

sportfejlesztés is. Az országban az elsõk között alakítot-

tunk ki 11 ovi-foci pályát, számos óvoda tornaszobáját
újítottuk fel, s a tervezett 12 iskola tornatermének és -pá-
lyájának felújításából már hét elkészült. Emellett a város
sok pontján, összesen 18 helyen van kondipark, és na-
gyon népszerû az önkormányzati, ingyenes tömegsport-
sorozat, a „Mozdulj Nyíregyháza!” is – fogalmazott a
polgármester.

KORMÁNYZATI SEGÍTSÉG: ÖNERÕ SEM KELL
Ami pedig a közeljövõt illeti: február közepén kinyithat

a jégpálya, és már márciusban letehetik a belvárosi ver-
seny- és tanuszoda alapkövét. – Mindkét beruházás sok
évtizedes elmaradást pótol és a nyíregyháziak régi vágyát
elégíti ki. Ráadásul egy év végi kormányhatározat szerint
a városnak az önerõt sem kell megfinanszíroznia, így Nyír-
egyházának nem kerül pénzébe egyik létesítmény elké-
szülte sem! – emelte ki a polgármester.

(Részletek a 8-9. oldalakon.)
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Kósa Árpád ügyvezetõ,
valamint az önkormányzattal partnerségben lévõ

szervezetek vezetõi: Szabó Lajosné, a Szabolcsi Jégsport
Egyesület, valamint Szakács Roland, az Aqua SE elnöke

a közös sajtótájékoztatón
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KRÚDY ÉVE IS 2018
140 éve született Krúdy Gyula. A tény

nem rázza meg valószínûleg a világot, s
még az évszám sem igazán kerek, de a
mi világunk úgy kerek, ha ezt ünnepként
fogjuk fel – méltán lehetünk büszkék a
nyíregyházi írófejedelemre. Persze, nem
csupán ez az egy dátum ad okot az em-
lékezésre: teljes cikket szentelünk hely-
történeti sorozatunkban annak, hogy 180
évvel ezelõtt (január 22-én) ünnepeltük
meg az V. Ferdinánd által adományozott
városi privilégiumot, amit egy évvel ko-
rábban hirdettek ki. A várostörténet ad
még bõséges muníciót: a Dessewffyekkel
1803-ban kötöttek örökváltságot elõde-
ink (óriási dolog volt és a korabeli nyír-
egyháziak szorgalmáról, bölcs elõrelá-
tásáról mesél), 1873. február 27-én tar-
tották az elsõ képviselõ-testületi közgyû-
lést az új városházán, a Jósa András
Múzeumot pedig pont 150 éve alapítot-
ta a néhai polihisztor névadó – számuk-
ra ez igazán jubileumi esztendõ. De
egész Nyíregyháza sorsát megváltoztat-
ta, hogy 1858. szeptember 5-én befutott
az elsõ vonat – ismert a történet, hogy
ez mekkora elõnyt jelentett a rá két évti-
zedre megyeszékhellyé váló városunk-
nak. Pont 120 éve készült el a Bessenyei-
szobor, amikor megalakult a Bessenyei
György Mûvelõdési Kör – jogutódja ma
is aktív, bár a szobrot csak egy év múlva
avatták fel, mert 1898. szeptember 10-
én merénylet áldozata lett Erzsébet ki-
rályné. A Hõsök szobrát (talán az egyik

legszebb ilyen jellegû alkotás hazánk-
ban) pedig éppen 90 esztendeje leplez-
ték le – a kormányzó, Horthy Miklós je-
lenlétében.

Az egyházi história is kínál érdekes-
ségeket: 1833-ban hangzott el az evan-
gélikus templomban az elsõ magyar
nyelvû konfirmáció, 135 éve szentelték
fel a református templomot, 90 eszten-
deje nyílt meg a református tanítókép-
zõ, 1938 szeptemberére készült el a fe-
rences rendház, 25 éve emelte társszé-
kesegyházzá a római katolikus templo-
mot II. János Pál pápa az akkor felállított
Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyé-
ben, s 15 évvel ezelõtt szentelték fel a
Szent Atanáz Fõiskola épületét. Volna
még mibe „kapaszkodni”, hiszen a kul-
túrtörténet is kínál csemegéket: 125 éve
tették le a színház épületének alapkö-
vét, és 1908. március 14-én tartotta elsõ
vetítését az Apolló Villanyszínház, de
ezek csak számok, egészen addig, amíg
a történések mögé nem nézünk. Mert
ezek a MI számaink, amik által még in-
kább nyíregyházivá válhatunk. S ha
kezdtük, zárjuk is Krúdyval, aki így ír:
„Ketten kellünk hozzá. Mindig. Ahhoz,
hogy élni kezdjen egy gondolat, egy tör-
ténet, egy érzés. Én csak elkezdhetem.”
1878-ban kezdte, 1933-ban fejezte be.
De mi folytathatjuk: ha emlékezünk rá...

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
(Ui.: Köszönet a levéltárnak a bõsé-

ges adatokért!)

NÕTT AZ ÁTLAGÉLETKOR

Alig változott a házasságkötések, a szü-
letések és a halálesetek száma az elmúlt
években Nyíregyházán. 2017-ben 514
házasságkötés történt a szabolcsi megye-
székhelyen, a kórházban 3643 gyerek lá-
tott napvilágot, a temetõkben pedig 1261
temetést tartottak. Dr. Szemán Sándor,
Nyíregyháza címzetes fõjegyzõje arról
tájékoztatott, hogy az elmúlt öt év ten-
denciáinak felelnek meg ezek az adatok.

– Nagy örömünkre, a város lakosságszá-
ma nem csökkent, sõt folyamatosan bom-
bázzuk a 120 ezres álomhatárt, reméljük,
hamarosan el is érjük. Úgy gondoljuk, hogy
azok a pozitív változások, amelyek az el-
múlt években megfigyelhetõek voltak, foly-
tatódnak majd a jövõben is – tette hozzá.

Nyíregyháza a 23 megyei jogú város
közül azon kevesek közé tartozik, ahol

1990 óta nem csökkent a népesség szá-
ma. A lakosság száma a 115 ezer fõt 20
éve meghaladja – emelte ki Jászai Meny-
hért alpolgármester.

TÖBB AZ URNÁS TEMETÉS

– 2017-ben a temetõkben összesen
1261 temetés történt, ez az adat szeren-
csére csak egy minimális növekedést mu-
tat az elmúlt évekhez képest – errõl már
Róka Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõje be-
szélt. Az átlagéletkor viszont emelkedett,
a férfiak 3, a nõk 2 évvel élnek tovább,
mint 10 évvel ezelõtt. Az urnás temetések
száma viszont továbbra is magasabb ará-
nyú, 58 százalék. A nemek aránya a férfi-
ak rovására megfordult, ez azt jelenti, hogy
férfiak többen haltak meg, mint nõk.

TETÕZHETNEK AZ ÁRAK
Az ingatlanpiac kis emelkedése és

stagnálása prognosztizálható a szak-
emberek szerint az idei évre. Ha nem
befolyásolja a folyamatokat valami-
lyen külsõ tényezõ, akkor várhatóan
tetõznek az árak a használt és az új
építésû ingatlanoknál is.

DINGÓKÖLYÖK
Igazi különlegesség, dingó született

a Nyíregyházi Állatparkban. A kölyök
most 7 hetes, így állatorvosi vizsgála-
tokon esett át. A 3 éve cseh állatkert-
bõl érkezett anyaállat, 63 napnyi vem-
hesség után hozta világra egy kotorék-
ban kicsinyét.

INDIAI HÍRNÉV
Egy Indiában népszerû és ismert te-

levízió többnyelvû hírportálja, a
news18.com egyik decemberi fotóso-
rozatában válogatást készített arról,
miként telik az ünnep szerte a világ-
ban. Ebbe bekerült Nyíregyháza ad-
venti vására is.

VIZSGÁRA VÁRVA
Noha az óévet már elbúcsúztattuk,

a vizsgaidõszakot korántsem – leg-
alábbis, ami a Nyíregyházi Egyetem
hallgatóit illeti. Január végéig még ja-
vában tartanak a vizsgák, amit egy ki-
sebb szünet után február 5-tõl május
19-ig a tavaszi félév követ.

PÉLDAKÉPEK A MÓRÁBAN
Példaképek a futballpályán címmel

fórumot tartottak a Petõfi Sándor Tag-
intézményben, ahol a meghívottak
között szerepelt Ujvári Máté mûsorve-
zetõ, Szatke Zoltán futballista és Med-
ve Norbert játékvezetõ. A moderátor
Roma Ádám pedagógus volt.

KÉMÉNYSEPRÕK
Díszruhában, cilinderben és fehér

sálat kötve, rugós kotróval érkeztek új
évet köszönteni a kéményseprõk a vá-
rosházára. A polgármester és az alpol-
gármesterek személyesen fogadták
õket, majd ajándékkal kedveskedtek a
szerencsehozó mesterembereknek.

MEGNYÍLT A KFC
Megnyílt a Kentucky Fried Chicken

gyorsétteremlánc legújabb üzlete Nyír-
egyházán. Ez a KFC 49. egysége Ma-
gyarországon. Az étterem a körút Kert
utcai szakaszán található, egy forgal-
mas benzinkút mellett. A nyitást több
tucat ember várta az étteremben.

VÁROSI ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
Egészséget, boldogságot és szerete-

tet várnak a legtöbben az új esztendõ-
tõl. Ez derült ki a város óévbúcsúztató
szilveszteri mulatságán. A városháza
elõtt több ezren gyûltek össze, hogy
elbúcsúztassák az óévet és köszöntsék
az újat.

Róka Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõje, Jászai
Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere és dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza címze-

tes fõjegyzõje 2017 év végén zárta le a Temetõi Fõkönyvet
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ÍME A MUNKASZÜNETI NAPOK 2018-BAN
SOKAT PIHENHETÜNK IDÉN

Véget értek az ünnepek, így az év elején nincs is más
vigasz, mint sorra venni azokat a napokat, amelyeket pi-
henéssel tölthetünk majd el 2018-ban. Szerencsére,
hosszú hétvégékbõl nem lesz hiány. A Magyar Közlöny-
ben megjelent nemzetgazdasági miniszteri rendelet sze-
rint, idén kilenc hosszú hétvégénk lesz, viszont hat alka-
lommal szombaton is dolgoznunk kell majd.

MUNKASZÜNETI ÉS PIHENÕNAPOK
március 10. (szombat) munkanap
március 15. (csütörtök) nemzeti ünnep, munkaszüneti nap
március 16. (péntek) pihenõnap
március 30. (péntek) nagypéntek, munkaszüneti nap
április 2. (hétfõ) húsvét, munkaszüneti nap
április 21. (szombat) munkanap
április 30. (hétfõ) pihenõnap
május 1. (kedd) munka ünnepe, munkaszüneti nap
május 21. (hétfõ) pünkösd, munkaszüneti nap
augusztus 20. (hétfõ) államalapítás, munkaszüneti nap
október 13. (szombat) munkanap
október 22. (hétfõ) pihenõnap
október 23. (kedd) 1956-os forradalom évforduló,

munkaszüneti nap
november 1. (csütörtök) mindenszentek, munkaszüneti nap
november 2. (péntek) pihenõnap
november 10. (szombat) munkanap
december 1. (szombat) munkanap
december 15. (szombat) munkanap
december 24. (hétfõ) szenteste, pihenõnap
december 25-26. (kedd-szerda) karácsony,

munkaszüneti napok
december 31. (hétfõ) pihenõnap

Több változás is életbe lépett (lép) az idei évtõl: több
támogatást kapnak a családok, megtéríti a kormány a
KRESZ-vizsga és -tanfolyam, valamint a nyelvvizsga dí-
ját, emelkednek a nyugdíjak, csökken bizonyos élelmi-
szerek, illetve az internet áfája, és egyes ágazatokban bér-
rendezés is történt.

CSÖKKENT AZ ÁFA

Az új év elsõ napjától kevesebbet kell fizetni a sertés-
húsért és a halért, ezeknek az élelmiszereknek az áfája
ugyanis a baromfihúshoz, a tejhez és a tojáshoz hasonló-
an 5 százalékra csökkent. 2018-tól az internet áfája is ala-
csonyabb lett: a korábbi 18-ról 5 százalékra csökkent.

INGYENES KRESZ-VIZSGA

Július elsejétõl 25 ezer forintig megtéríti a B kategóriás
KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját a kormány a 20 évesnél
fiatalabbaknak. A visszafizetést akkor igényelhetik a fiata-
lok, ha a vizsga napján még nem töltötték be a 20. élet-
évüket, és akkor is jár, ha valaki a KRESZ-vizsga után nem

EZT IS HOZTA AZ ÚJ ÉV: NYUGDÍJEMELÉS, BÉREMELÉS, ÉS INGYENES VIZSGÁK
megy rögtön a gyakorlati oktatásra. Emellett a korábbi jó
tapasztalatok alapján januártól tovább bõvült a vizsgán
elõforduló mozgóképes kérdések köre is.

EMELKEDTEK A BÉREK

2018-tól több ágazatban emelkednek a bérek: maga-
sabb fizetésre számíthatnak például a rendvédelmi dolgo-
zók, valamint a felsõoktatási és az állami vállalatok alkal-
mazottai. Egy tízéves szolgálati viszonnyal és felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ fõnyomozó például 2015-ben
302 ezer forintot keresett, 2018. január elsejétõl az illet-
ménye meghaladja a 449 ezer forintot.

NÕNEK A NYUGDÍJAK

Az idõsek is kapnak támogatást: az év végi nyug-
díjkiegészítés, nyugdíjprémium és a tízezer forintos Erzsé-
bet-utalvány után januártól 3 százalékkal nõttek a nyug-
díjak.

TOVÁBBI ADÓKEDVEZMÉNY

A kétgyermekesek havi adókedvezménye harmincezer-
rõl harmincötezer forintra nõtt, de tovább emelkedett a gyed
összege és folytatódik az otthonteremtési program is.

KEDVEZÕ ALBÉRLETTÁMOGATÁS

Albérlettámogatással, saját kocsival történõ munkába
járással és társaságiadó-kedvezménnyel segíti a kormány
a munkaerõ mobilitását. Mintegy havi 32 ezer forinttal nõ
az albérlettámogatás összege az idén, amely a határozott
idejû foglalkoztatottnak is jár, sõt munkaerõ-kölcsönzés-
nél a kölcsönbe vevõ vállalkozás is adhatja adómentesen.
2018-tól 51 ezer forint helyett már akár 82 800 forinttal is
támogathatja a munkáltató az alkalmazottjának a lakha-
tását havonta.

INGYENES A NYELVVIZSGA

Megtéríti a kormány a KRESZ-vizsga és -tanfolyam díja mel-
lett a nyelvvizsgát is, ami 2018. január elsejétõl ingyenes, és
nem csak az elsõ, ugyanis a 35. életévüket még be nem töltött
fiatalok egy sikeres nyelvvizsgáját az állam állja. Viszont ezt
az egyet abban az esetben is, ha már van korábbi (2018. janu-
ár 1-je elõtti) nyelvvizsgájuk. A támogatható nyelvvizsgák az
általános közép- és felsõfokú komplex vagy részvizsgák.

MIKOR ÉRKEZIK
A KÉMÉNYSEPRÕ?

Január elsején változtak a kéményseprés egyes sza-
bályai, ezek azonban nem érintik a katasztrófavéde-
lem kéményseprõipari szervének azt a kötelezettsé-
gét, hogy elkészítse az úgynevezett sormunka-ütem-
tervét, és ezt eljuttassa közvetve és közvetlenül is az
állampolgárokhoz. Természetesen a szervezet ezt a
feladatát elvégezte, még az év vége elõtt elküldte azt
az érintettekhez, közzétette honlapján is, de számos
önkormányzat weblapján is olvasható.

Január elsejét követõen az egylakásos ingatlanok-
ba idõpont-egyeztetés után mennek a kéményseprõk,
az ellenõrzések csak a társasházakban és a lakásszö-
vetkezeti lakóépületekben történnek elõre elkészített
ütemterv szerint. Ez az idei évben körülbelül 500 ezer
égéstermék-elvezetõt jelent a katasztrófavédelem el-
látási területén lévõ tizenhét megyében. Az ütemterv-
ben nyomon követhetõ, hogy melyik településre vár-
hatóan mikor érkeznek a kéményseprõk. A katasztró-
favédelem hivatalos honlapja mellett egyre több ön-
kormányzat honlapján is olvasható az errõl szóló tá-
jékoztatás, hiszen a katasztrófavédelem kéményseprõ-
ipari szervezete a Magyar Államkincstár hivatalos csa-
tornáin keresztül december végén eljuttatta ezeket a
terveket az ellátási területéhez tartozó 17 megye min-
den, a sormunkában érintett településének polgármes-
teréhez.

Az egylakásos ingatlanokban – ezek jellemzõen csa-
ládi házak – élõkhöz nem automatikusan érkeznek a
kéményseprõk, nekik idõpontot kell egyeztetniük ah-
hoz, hogy a törvényben elõírt gyakoriság szerint, in-
gyenesen elvégezzék náluk az ingatlan égéstermék-
elvezetõinek felülvizsgálatát. Idõpontot ugyanazon a 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu  oldalon
lehet foglalni, ahol a 2018. évi sormunkatervek is meg-
tekinthetõek.Fergeteges tûzijátékkal köszöntötték az új évet

a Kossuth téren

VÁLTOZÁS A DÍJFIZETÉSBEN

Sok újdonságot hozott az idei év az autópályás díjfize-
tésben. Az egyik legfontosabb intézkedés lehetõvé teszi,
hogy a véletlenül díjköteles útszakaszra tévedõ autósok
az utazás megkezdése után vásárolják meg az e-matricát.
Az új elõírás szerint a fizetõs hálózatra lépéstõl számítva
hatvan perc áll az úthasználók rendelkezésére a jogosult-
ság megváltásához.                                     (MTI, Internet)
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A Cantemus kóruscsalád kórusmûveivel kezdõdött az
ünnepség a 25 éves japán kapcsolat alkalmából a Kodály
Zoltán Általános Iskola Kodály-termében. A jubileumra
eljött Sato Kuni, Japán magyarországi nagykövete is, aki A
Felkelõ Nap Arany és Ezüst Sugarainak Rendje, Japán ál-
lami kitüntetését adta át Szabó Dénes Kossuth-díjas kar-
nagynak, a Nemzet Mûvészének. A kitüntetést a japán
császár alapította, eddig négy magyar személynek ítélték
oda.

Szabó Dénes elmondta, 25 évvel ezelõtt hívták õket
elõször Japánba, és azt kérték, énekeljenek olyan jól, hogy
mindig mehessenek. Ez egy kéthetes koncertidõszak volt,

NEGYEDSZÁZADOS JAPÁN KAPCSOLAT

a japán közönségnek tetszettek a produkciók, így azóta is
él a kapcsolat.

Az eseményen részt vett és köszöntõt mondott dr. Kovács
Ferenc polgármester. Hangsúlyozta, Szabó Dénes, Nyíregy-
háza díszpolgára és örökös karnagya sokat tett zenei kultú-
ránk megõrzéséért és átadásáért. Értéket teremtett az el-
múlt évtizedekben, az általa alapított és mûködtetett kó-
rusok hosszú évek óta öregbítik városunk hírnevét, erõsít-
ve ezzel nemzetközi kapcsolatainkat is. Köszöntötték a
Nyíregyházi Cantemus Kórus japán kapcsolataiban megha-
tározó szerepet vállaló Fukiko Gotoda asszonyt is. A jubileu-
mi ünnepségen a Cantemus Gyermekkar és a Pro Musica
Leánykar a 25 év legnépszerûbb kórusmûveit énekelte.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

TISZTELETADÁS
Dr. Bernstein Béla fõrabbi születésének 150. évfordu-

lója alkalmából megemlékezést tartott a Nyíregyházi Zsi-
dó Hitközség, és emléktáblát is avattak a zsinagógában.
Dr. Bernstein Béla 35 évig volt nyíregyházi fõrabbi, 24
évig pedig a város képviselõ-testületének is tagja volt.

Dr. Bernstein Béla Várpalotán született 1868. január 7-
én, tanulmányait a budapesti rabbiképzõben végezte.
1890-ben Lipcsében avatták filozófiai doktorrá, majd
1890–1892-ig a budapesti Rabbiképzõ növendéke volt.
1892-ben lett rabbi. Elõbb a szombathelyi, majd 1909-
ben a nyíregyházi zsidó hitközség hívta meg fõrabbinak,
az Országos Rabbiegyesület alelnöke volt.

Somos Péter, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség hitéleti ve-
zetõje elmondta, dr. Bernstein Béla fõrabbi 35 évig tevé-
kenykedett Nyíregyházán a Szarvas utcai zsinagógában,
amely a háborúban leégett, és komoly munkát végzett,
nem csak mint vallási vezetõ.

Emléke nagyon fontos számukra, munkásságáról ország-
szerte megemlékeznek. Tudományos munkájának szaktár-
gya a zsidó történet és a magyar zsidók szabadságharcbeli
története volt, amelyrõl készült monográfiája elõször 1898-
ban, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ötvenedik
évfordulóján jelent meg. 1944 tavaszán deportálták Ausch-
witzba, ahol mártírhalált halt – emlékezett.

A megemlékezésen részt vett Jászai Menyhért alpolgár-
mester is. Hangsúlyozta, a közgyûlés decemberben döntött
arról, hogy a holokauszt emlékmû terét dr. Bernstein Béláról
nevezzék el. Élete során széles körû történetírói, irodalmi
tevékenységet is végzett, többek között magyarra fordította
Mózes öt könyvét. Dr. Bernstein Béla fõrabbi emlékére a
nyíregyházi zsinagógában emléktáblát is avattak.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

 Szabó Dénes, a Nemzet Mûvésze, Sato Kuni, Japán magyarországi nagykövetétõl átveszi a különleges elismerést

Négy megyei könyvtár, Kecskemét, Eger és Miskolc
társaságában közel 119 millió forintot nyert a Móricz
Zsigmond könyvtár az Emberi Erõforrás Fejlesztési Ope-
ratív Program keretében a Könyvtári intézményrendszer
tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztési projektje.

– A XXI. századi modern könyvtárban a legmodernebb
eszközöknek kell rendelkezésre állni. Szeretnénk a ka-
maszokat is megszólítani az idõsebb generáció mellett,
ezért az olvasóteremben kamasz tért alakítunk ki, ami azt
jelenti, hogy egy mobil térelválasztó rendszerrel és a leg-
modernebb okoseszközökkel igyekszünk a tanulás-taní-
tási folyamatokat segíteni, és olyan programokat nyújtani
a kamaszoknak, amiért bejönnek a könyvtárba – nyilat-
kozta Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond könyvtár
igazgatója.

DIGITÁLIS LABORT ALAKÍTANAK KI

– Egy másik fejlesztési irány a digitális labor kialakítá-
sa. Az oktatóterem teljes gépparkjának a cseréje, modern
könyvszkennerek beszerzése, mely elõsegíti az oktatást,
a szakmai továbbképzéseket, valamint az idõsebbek digi-
tális kompetencia fejlesztését, hiszen rendkívül fontos,
hogy az idõs társadalom is használja a modern informati-
kai eszközöket, és elsajátítsák az ügyfélkapu használatát.
A Vécsey utcai fiókkönyvtárunkat teljes mértékben átala-
kítjuk, ami jelenti az épület fizikális renoválását, tehát a
bejárati ajtó áthelyezését, akadálymentesítését, a mellék-
helyiségek, illetve olyan foglalkoztatási tér kialakítását,

SZÁZMILLIÓS PÁLYÁZATI SIKER
NYÁRON MEGÚJUL A VÉCSEY UTCAI FIÓKKÖNYVTÁR

amely be tud fogadni legalább 30 látogatót, különbözõ
szakkörök, klubok, tanulási folyamatok alkalmazására –
ígérte az igazgatónõ. A központi könyvtár egyedül nem
tudja elérni Nyíregyháza lakosait. Szükséges a fiókkönyv-
tárak fejlesztése, hiszen csak így képes az intézmény biz-
tosítani az esélyegyenlõséget, és elérni a város minden
polgárát. A fejlesztési irányok között szerepel az önkiszol-

gáló kölcsönzés lehetõsége, egy biztonsági, illetve nyil-
vántartási rendszer telepítése, valamint hangoskönyv ter-
minál beszerzése.

A pályázat megvalósítása 2018 januárjától 16 hónap, a
fenntartási idõszak pedig öt esztendõ, melynek bonyolí-
tója a Móricz Zsigmond könyvtár.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

MENÕ VOLT SZELFIZNI A MÓRICZ-SZOBORRAL
Befejezõdött a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 

Könyvtár „Szelfizz a Móricz-szoborral” címû, az olvasás
népszerûsítésére meghirdetett játéka.

A pályázatra végül 16 fotó érkezett be, amelyekre a
közönség a  könyvtár  Facebook-oldalán szavazhatott.
Összesen 4936 szavazat érkezett a pályamûvekre. A gyõz-

tes, Bákonyi Hajnalka 1134 lájkot gyûjtött be, és egy
tablettel lett gazdagabb. A második helyezett Arnóczki
Attilának, illetve a harmadik Németi Ágnesnek egy 15,
illetve 10 ezer forintos utalvány lett a nyereménye.

(A gyõztes fotók megtekinthetõk a nyiregyhaza.hu
oldalon.)



Jó magyar szokás a szomszédolás. A mellettünk lakók akár
még áldást is jelenthetnek életünk során, a kellemetlen szom-
szédok viszont megronthatják mindennapjainkat. Szép do-
log ugyanis, ha valaki megbecsüli, amije van, kivéve, ha õ egy
beteges gyûjtögetõ és az udvarán derékig ér a szemét...

A ház- és lakásvásárlás sok buktatót és csapdát rejt ma-
gában. Lehet ugyanis, hogy ár-érték arányban megtalál-
tuk a legmegfelelõbbet, csak éppen annak felejtettünk el
utánajárni, hogy: mi a helyzet a szomszédokkal? A rossz
szomszédság ugyanis „török átok”, tartja a mondás, ami
a valóságban nagyon elkeserítõ tud lenni... Hasonló prob-
lémával kereste meg szerkesztõségünket az egyik olva-
sónk, aki férjével társasházban él és már régi vágyuk, hogy
kertesbe költözhessenek. Mint levelében leírta, elsõ kör-
ben azzal kellett szembesülniük, hogy nagyon magasak
jelenleg az ingatlanárak Nyíregyházán, de ettõl még job-
ban meglepte, hogy milyen „szomszédaik” lehetnének.
Hozzánk eljuttatott levelét részletében közöljük:

 OLVASÓI LEVÉL
Kedves Napló!
...Nem is egy olyan kertes házat néztünk meg, amely

minden szempontból tökéletes lenne, rendezett udvar,
felújított ház, jó fekvés és meglepõ módon még az ára
is túl tökéletes volt, de mire elmentünk megnézni, ki-
derült, hogy a szomszéd miatt nem tudja a tulajdonos
eladni. Ez a szomszéd ugyanis beteges gyûjtögetõ. Sze-
rintem már a házából sem tud kijönni, mert az ajtóban
is lom van. Nem túlzás, bújócskázni lehetne az udva-
ron, a lomok között. Farönkök, zsákok, gyerekágyak,
minden! Ha egyetlen egy ilyen esettel találkoztunk vol-
na, nem akadok fenn rajta, de több is volt. Kérdem én,
nincs erre semmilyen rendelet Nyíregyházán? Egyrész-
rõl sajnálom a tulajdonosokat, mert az ilyen szomszé-
dok miatt sosem fogják eladni az ingatlanjukat, más-
részt pedig az ekkora felhalmozott lom nem tûzveszé-
lyes? Ha lángot kapna a szemét, az egész utca leéghet-
ne. Miért nem tesznek ez ellen semmit sem? Már félve
megyünk megnézni a következõ házat, vajon ott mi-
lyen lehet a szomszéd. Köszönettel: Egy olvasójuk
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OLVASÓI LEVÉL

A JÓ SZOMSZÉD ÁLDÁS, DE A ROSSZ...
MI SZÁMÍT HULLADÉKNAK?

– A hasonló jellegû ügyek nehézségét az adja, hogy
a hulladék mást jelent a szomszédnak és mást a hulla-
dék felhalmozójának, és a hatóság sem állíthatja egy
adott tárgyról egyértelmûen, hogy az hulladéknak mi-
nõsül – folytatta az osztályvezetõ. Más kérdés, hogy a
felhalmozott lomok járványügyi kockázatot vagy tûz-
veszélyt idézhetnek elõ, mely kérdések megítélésére
hatáskörrel a népegészségügyi feladatkörében eljáró
járási hivatal, illetve a katasztrófavédelmi hatóság ren-
delkezik.

KATASZTRÓFAVÉDELEM:  MINDEN
BEJELENTÉST MEGVIZSGÁLNAK

– A lépcsõházak tûzvédelmi ellenõrzése folya-
matos, ezeknél az épületeknél a közös képviselõ
feladata, hogy a tûzvédelmi házirendet elkészítse
és kifüggessze. A családi házak esetében is vannak
tûzvédelmi elõírások, így a tûzifa és egyéb éghetõ
anyagok tárolása kapcsán. Minden egyes bejelen-
tést egyénileg megvizsgálunk, melynek során ellen-
õrizzük az éghetõ anyagok tárolásának feltételei-
nek a meglétét, ugyanis ez több tényezõtõl függ.
Az olvasó által leírt problémával kapcsolatosan nem
érkezett panasz vagy bejelentés az igazgatóságunkra
– tájékoztatta szerkesztõségünket Dóka Imre tû. fõ-
hadnagy, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
szóvivõje.

HA KELL, MEGTESZIK AZ INTÉZKEDÉSEKET

– Nyíregyháza Megyei Jogú Város, tekintettel arra, hogy
a hulladék elszállítására és kezelésére kötelezésrõl maga-
sabb szintû jogszabály rendelkezik, helyi rendelettel sza-
bályozást nem állapíthat meg. Természetesen, amennyiben
hatóságunkhoz bejelentés, illetve panasz érkezik, azt a hely-
színen kivizsgáljuk és a hatáskörünkbe tartozó intézkedé-
seket megtesszük – hangsúlyozta az osztályvezetõ.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A témában megkerestük a polgármesteri hivatal igaz-
gatási osztályát. Dr. Grósz Péter osztályvezetõtõl megtud-
tuk, az olvasó által ismertetett probléma vonatkozásában
jegyzõi hatáskört a környezetvédelmi ágazati jogszabály
határoz meg. Vagyis a hulladékról szóló törvény szerint a
környezetvédelmi hatóság feladata, hogy a jogellenesen
elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és ke-
zelésére kötelezze azt a személyt, aki a kötelezettségé-
nek önként nem tesz eleget.

Vajon kinek tetszene, ha ezt látná a szomszéd udvarán?
(Fotó: internet)
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MUNKANÉLKÜLIEKNEK SEGÍTHET
AZ ÖNKÉNTESKEDÉS!

A VÖRÖSKERESZT A TB KIFIZETÉSÉT IS ÁTVÁLLALJA

Az önkéntes munka egyre jobban terjed Magyarorszá-
gon, a kutatások szerint minden harmadik ember végzett
már segítõ tevékenységet: sokan ingyenesen, szabadide-
jükben állnak rászorulók mellé, tesznek fontos ügyekért.
Ez pedig amellett, hogy örömforrás, nemcsak „adni, de
kapni is lehet vele”: a Vöröskereszt például többek kö-
zött kifizeti az önkéntes programban részt vevõk helyett
az egészségügyi szolgáltatási járulékot (TB) is, de támo-
gatja a B kategóriás jogosítvány szerzését és nyelvi kép-
zést is biztosít.

Európai uniós támogatással országos programot indít a
Magyar Vöröskereszt. A programba bekapcsolódó önkén-
teseknek támogatják a B kategóriás jogosítvány szerzését,
a közúti elsõsegélynyújtó képzés elvégzését, nyelvi kép-
zést biztosítanak, egyéni tanácsadást nyújtanak, illetve az
önkéntes szerzõdés idõtartamára kifizetik a programban részt
vevõk helyett az egészségügyi szolgáltatási járulékot is.

SZEMÉLYESEN LEHET JELENTKEZNI

Gurály Edinától, a Magyar Vöröskereszt megyei szer-
vezetének vezetõjétõl megtudtuk, a projekt részeként ki-
lenc megyében 11 helyszínen, összesen 182 fõ fiatal ön-
kéntes bevonását tervezik a 3 év alatt. A programba a Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetnél Nyíregyházán a
Malom utca 3. szám alatt lévõ irodában lehet jelentkezni.

22 ÉVEN ALULIAKNAK SZÓL
Az országos önkéntes programba olyan 18 évesnél

idõsebb, de a 22. életévüket még be nem töltött fiata-
lok jelentkezését várják, akik középfokú tanulmánya-
ikat sikeresen befejezték, valamint aktív hallgatói, ta-
nulói jogviszonnyal, illetve foglalkoztatási jogvi-
szonnyal nem rendelkeznek.

TÖBB TERÜLETRE VÁRJÁK A FIATALOKAT
A résztvevõk bekapcsolódhatnak a véradásszervezés-

be, az elsõsegélynyújtás népszerûsítésébe, valamint a ka-
tasztrófavédelmi és szociális terület munkájába is.

– A bevonni tervezett önkéntesek számára olyan gya-
korlati tudásokat szeretnénk átadni, amely valós haszon
lehet a késõbbi munkavállalás során. Az általunk terve-
zett pszichoszociális képzés számos területen (gyermek-
védelem, nõi érdekérvényesítés, szociális és humanitári-
us segítségnyújtás stb.) biztosít olyan készségeket, ame-
lyeket a humán területen elhelyezkedõ fiatalok jól tudnak
majd hasznosítani – tette hozzá a megyei igazgató.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: Balatoni Elsõsegélynyújtó
Szolgálat Magyar Vöröskereszt
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SPORTFEJLESZTÉSEK

(Folytatás az 1. oldalról.)

A hét eleji sajtótájékoztatón, melyen a polgármester
mellett a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje és az ön-
kormányzattal partnerségben lévõ szervezetek (Szabol-
csi Jégsport Egyesület és AQUA SE) vezetõi is részt vet-
tek, az is kiderült: a jégpályán és az uszodán kívül nemso-
kára Atlétikai Centrum is épül, megújul a Városi Stadion
és vizsgálják egy Motorsport Aréna létrehozását is.

A sajtótájékoztatón még a közelmúltra utalva a polgár-
mester hozzátette: nem véletlenül lett a Continental Aréna
a bejelentések helyszíne, hiszen ez 2010-ben még egy nem
városi tulajdonban lévõ, omladozó épület volt, ma pedig
egy teljesen kormányzati pénzbõl korszerûsített, jóval fenn-

tarthatóbb nemzetközi szintû csarnok. A múltból maradt
még egyéb feladat is: például a Zrínyi gimnázium 2009-
ben átadott, hitelbõl épített Tiszavasvári úti tornacsarno-
kának padlószigetelésére is rá kellett költeni 30 millió fo-
rintot, mert az érthetetlenül kimaradt a beruházásból.

ÖSSZEFOGÁSSAL KÉSZÜLNEK EL

Az új fejlesztések kapcsán pedig kiemelte: újszerû do-
log az együttmûködés az önkormányzat és a partnerek
között. – Korábban nem volt divat ezeknek a szerveze-
teknek a bevonása, most pedig összefogással készülnek
el ezek a létesítmények, az együttmûködésért külön kö-
szönet illeti a Szabolcsi Jégsport Egyesületet és az AQUA
SE-t. A jégpálya egy 450 milliós beruházás, melynek 145
millió forint lett volna a városi önereje, míg az uszoda

egy 2,5 milliárdos projekt, melynek 750 millió lett vol-
na az önkormányzati része. Ezeket oldotta meg év végi
döntésével a kormány, amiért hálásak vagyunk. És kü-
lön köszönet a nyíregyházi vállalkozóknak, cégeknek
is, hiszen a partnerségi viszonynak köszönhetõen évek
óta nincs probléma a társaságiadó-feltöltéssel, így biz-
ton számíthatunk rájuk és általuk a sportfejlesztési TAO
pénzekre. Az õ részük is fontos a beruházásokban –
mondta.

A KORMÁNYDÖNTÉS ÉRTELMÉBEN NEM KERÜL PÉNZÉBE NYÍREGYHÁZÁNAK SEM A JÉGPÁLYA, SEM AZ ÚJ VERSENY- ÉS TANUSZODA

ÉLSPORT- ÉS A TEHETSÉGCENTRUMOK

S mint az számos helyen rövid hírben a Magyar Köz-
löny alapján megjelent: stadionfejlesztés kezdõdik Nyír-
egyházán is. – A Városi Stadion megújítása sem kerül pén-
zébe Nyíregyházának, a kormány 10 milliárd 326 millió
forintot szán erre. Mi, a szokott kreativitásunkkal azon-
ban elértük, hogy ne csupán egy új stadion szülessen,
ahol egyébként közelebb lesz a nézõtér. Az új, 8000 fõs
aréna egy társasági központ is lehet, mely akár nagyobb

koncertek megtartására is alkalmas lesz, és figyelembe
veszi az utánpótlás szempontjait, valamint a tömegsport-
ét, hiszen ne felejtsük el, hogy egy általunk több ponton
megújított sportcentrum része. Az utóbbi években
strandröplabdapálya, kondipark született itt és moderni-
záltuk a mûfüves pályát, a tekecsarnokot és a kispályás
foci körülményeit. Emellett pedig az atlétika új helyre köl-
tözik: a Tiszavasvári úti volt NYVSC pályán épül meg az
Atlétikai Centrum a Modern Városok Program részeként,

a 3,5 milliárdos beruházásról már õsszel végsõ, pénz-
ügyi döntés született – sorolta a további fejlesztéseket dr.
Kovács Ferenc polgármester.

Kósa Árpád ügyvezetõ:

NÕHETNEK AZ IGÉNYEK

Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit
Kft. ügyvezetõje a tájékoztatón úgy fogalmazott: az
már az elmúlt évek alapján is látszik, hogy jelentõs

igény van a szabadidõ sportos eltöltésére Nyíregyhá-
zán, s ennek egyre inkább adottak az infrastrukturális
feltételei. – Ezekkel a fejlesztésekkel is régi vágyak
válnak valóra, az igények pedig nõhetnek is azáltal,
hogy van és lesz hol korszerû, nívós körülmények
között mozogni. Ráadásul ezek fenntartható módon
üzemeltethetõ létesítmények. A jégpálya építése is kü-
lönleges: mindössze öt hónapunk volt egy gyors üte-
mû beruházásra, hogy még ebben az idényben hasz-
nálatba vehessék a nyíregyháziak.

Szabó Lajosné elnök:

NAGY UGRÁS ÉS ÉLMÉNY A JÉGSPORTNAK

Szabó Lajosné, a Szabolcsi Jégsport Egyesület el-
nöke a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: egy régóta,
legalább négy évtizede dédelgetett álom válik való-
ra ezzel a fejlesztéssel. – A hosszú évek küzdelme
után most már valóban van jövõje Nyíregyházán a
jégsportnak. A régi sátor pályája korszerû sem volt
igazán és a szövetségi szabványoknak sem felelt meg
legutóbb, így a sportoló gyerekek kénytelenek vol-
tak átjárni Debrecenbe edzeni, majd játszani is. A
heti egy edzés öt órát vett el családjaik életébõl, s
így nem sok sikerélményük lehetett, ami hihetetle-
nül fontos abban az életkorban. Így most külön kö-
szönet a városvezetésnek és a sportcentrum vezeté-
sének is az együttmûködésért, hogy ezzel biztosítják
a feltételeket, egyben lehetõséget nyújtanak az után-
pótlásnak és a tömegsportnak is. Ez az István utcán
épülõ pálya egy nagy ugrás számunkra és óriási él-
mény lesz mindenkinek.

SZEZONÁLIS LEHETÕSÉG, MINT MÁSHOL

A februárra elkészülõ és megnyitó létesítményrõl
érdemes tudni, hogy jégpályáról és nem csarnokról
van szó. A három oldalán nyitott épület szezonáli-
san fogadja majd a korcsolyázni vágyókat, beleértve
a sportolók mellett természetesen a nagyközönsé-
get is. Egyébként ez nem különleges nyitvatartás,
hiszen például Debrecenben a strandszezon idején
(nagyjából májustól augusztusig) van karbantartás
címszó alatt zárva a fedett csarnok. Míg a miskolci-
ak oda be sem mehetnek a sport és utánpótlás miatt,
nekik a kinti, mind a négy oldalán nyitott pálya van
fenntartva, s õsz végétõl tavasz elejéig, a hõmérsék-
let függvényében nyit és zár.

Szakács Roland elnök:

KORMÁNYZATI AJÁNDÉKKAL

Szakács Roland, az AQUA SE elnöke, a tájékoz-
tatón elégedetten nyugtázta, hogy az álmok valóra

válnak, s érdemes volt hosszú idõn át álmodozni.
Szerinte példaértékû ez a beruházás, hiszen telje-
sen stabil anyagi háttérrel indulnak neki, köszön-
hetõen a kormányzat karácsonyi „ajándékának” is,
ami a teljes önerõ finanszírozását jelenti, így már a
beruházás kezdetén „lehet látni a végét”, s ez ritka
dolog. – Mióta másfél évvel ezelõtt, a májusi városi
közgyûlésen döntés született a projektek támogatá-
sáról, mi egymást segítve készítjük elõ a beruházá-
sokat a jégpályában érintettekkel. Külön köszöne-
tünket szeretnénk kifejezni a városvezetésnek és a
sportcentrumnak az együttmûködésért, mindennel
idõben haladunk. Már a héten elkészülhetnek a ki-

viteli tervek, aztán indulhat a közbeszerzés és jó
esetben a tavasz elsõ felében letehetjük az épület
alapkövét is. Az elõzetes tájékozódásunk alapján
pedig szívesen használják majd az iskolások, s akár
edzõtáborok helyszíne is lehet. Mi mindent bele-
raktunk sportszakmai szempontból, amit csak lehe-
tett, ez egy igazi csoda lesz! (Lásd keretes írásunkat
a méretekrõl.)

MEDENCÉKKEL, LEHETÕSÉGEKKEL

Az már az új verseny- és tanuszoda méreteibõl is
kiderül, hogy egy nagyon komoly létesítmény épül
Nyíregyháza szívében, a Continental Aréna oldalá-
ban, a teniszpályák helyén. A nagyobbik, 50 méte-
res, nemzetközi szabványnak megfelelõ medencé-
ben tíz pálya alakítható ki, s akkora a vízfelülete – a
könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért – mint a Jú-
lia fürdõ négyszerese (!), így akár 20 darab 25 méte-
res sávot is le lehet benne választani egyidejûleg. S
ha a 220–230 centiméteres mélységgel rendelkezõ
medencét megfelezzük, míg az egyik oldalon úsz-
nak, a másik részén simán vízilabdázhatnak. De a
tanmedence sem kicsi: akkora, mint a Júlia nagyme-
dencéje, 80–130 centis mélyüléssel.

Dr. Szabó Tünde államtitkár:

A  SPORTRA KÖLTÖTT PÉNZ MEGTÉRÜL

Dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelõs állam-
titkára a Szilveszteri Vizesgála megnyitóján, Budapes-
ten hangoztatta: bár a kormányt sok támadás érte a
sportrendezvények költségei miatt, az erre költött fo-
rintok végül megtérülnek. – A sport befektetése több

mint háromszorosan megtérül az egészségügy terüle-
tén, és kihat az oktatásra, kihat a gazdaság élénkíté-
sére. A  sportlétesítmény-fejlesztésekre nagyon nagy
szükségünk volt eddig is, ezt követõen is, úgyhogy
folytatjuk a munkát, hiszen mennek a tornatermek, a
tanuszodák, a sportlétesítmények fejlõdnek – emelte
ki Szabó Tünde, az Emberi Erõforrások Minisztériu-
mának sportért felelõs államtitkára. (MTI) Ezek sorá-
ba illeszkednek a nyíregyházi fejlesztések is, melyrõl
a városvezetésnek évek óta határozott stratégiai el-
képzelése van, s az év végi kormánydöntések is bizo-
nyítják: a kormányzat ebben komoly partnerséget vál-
lal a finanszírozás tekintetében is.

LEHETÕSÉG EGY MOTORSPORT ARÉNÁRA

Az év végi kormánydöntés szerint esély kínálkozik arra,
hogy egy Kelet-Magyarországon egyedülálló motorsport
szentély is létrejöjjön. – Ezt már eddig is egy komoly elõ-
készítõ munka elõzte meg, a mostani döntés ennek egy
részeredménye – utalt az elõkészületekre a sajtótájékoz-
tatón a polgármester. – Pillanatnyilag vizsgáljuk a lehetõ-
ségét a beruházásnak, ami még a stadionfejlesztésnél is
jelentõsebb lehet, és nemzetközi szintû versenyeket hoz-
hat Nyíregyházára. Már az akkreditálást végzõ szakembe-
rekkel is tárgyaltunk, és a területre több javaslatot is be-
nyújtottunk. A végleges döntés nagyjából egy év múlva
várható – mondta dr. Kovács Ferenc.

Mások mellett a Zrínyi tornaterme is megújult

A felsõ kép nemrég készült, az alsó pedig még a tervezõasztalon

A korábbi, elõzetes látványtervek egy része azt is sejtetni engedi, hogy például milyen sportok kaphatnak majd
szerepet az Atlétikai Centrumban

Kondiparkból már másfél tucatnyi hívogatja
szabadtéri edzésre a nyíregyháziakat

Még tavasszal letehetik az új belvárosi uszoda alapkövét

A Mozdulj Nyíregyháza! minden korosztályt megmozgat

Az óvodások is korszerû körülmények között
sportolhatnak
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: belsõ ellenõr.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõvel.
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kos-

suth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) szá-

mú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munka-
kör betöltõje által ellátandó feladatok:

– Elemezni, vizsgálni és értékelni a belsõ kontrollrendszerek kiépítésének, mû-
ködésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint
mûködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

– Elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erõforrásokkal való gazdálkodást, a
vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelõségét,
a beszámolók valódiságát.

– A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és ja-
vaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezõk, hiányosságok megszüntetése,
kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelõzése, illetve feltárá-
sa érdekében, valamint a költségvetési szerv mûködése eredményességének nö-
velése és a belsõ kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

– Nyilvántartani és nyomon követni a belsõ ellenõrzési jelentések alapján meg-
tett intézkedéseket.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság.
– Cselekvõképesség.
– Büntetlen elõélet.
– Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
– A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.

rendelet 1. melléklet 1. számú pontjában belsõ ellenõrzési feladatkörhöz meg-
határozott végzettség.

– Legalább 2 éves költségvetési szervnél szerzett ellenõrzési, költségvetési, pénz-
ügyi, számviteli gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
– Lendületes, motivált, céltudatos személyiség.
– Munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
– Problémamegoldás, kommunikációs készség, objektivitás, írásbeli kifejezõ-

készség.
 – Gépjármûvezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylé-

sérõl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megis-

merhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2018. március 1. nap-

jától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erõforrás Me-

nedzsment munkatársa nyújt (42/524-567).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi
Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. – 131. iroda).

– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregy-
haza.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje:  2018. február 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2018. január 12., 2018. január 26. , 2018. február 2. megje-

lenés)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– kozigallas.gov.hu
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DINNYÉVEL A HEGYRE? ÚJ ÕRÜLET HÓDÍT!
TÖBB SZÁZAN INDULNAK AZ EXTRÉM VERSENYEKEN

Autó alatt átkúszni, gumikerékkel a nyakban guggolni,
vagy éppen dinnyével a kézben a hegyre felszaladni? Új
õrület hódít, aminek Nyíregyházán is akadnak lelkes kö-
vetõi, méghozzá nem is akármennyien. A közelmúltban
alakult Extreme Trail Hungary SE versenyein alkalman-
ként akár félezren is elindulnak, hogy kimaxolják a nem
mindennapi terepet, még akár hetvenévesen is...

A futás kikapcsol, átmozgat, levezeti a stresszt és segít ki-
szellõztetni a fejünket is. Az élményt csak fokozza, ha köz-
ben meglátunk elszaladni egy nyulat, vagy szemtanúi va-
gyunk annak, amikor egy szarvascsorda vágtat át az erdõn.
Persze az igazi adrenalinlöket akkor hatja át testünket, ha a
pálya Magyarország legszebb szõlõbirtokán vezet át, és meg
kell küzdeni nemcsak az idõjárással, de még a tereppel is,
extrém akadályokon át. Mert ha valahol, itt megtapasztal-
hatjuk, mire vagyunk képesek... Vallják a tavaly tavasszal
megalakult, nyíregyházi székhelyû Extreme Trail Hungary SE
tagjai, akik folyamatosan menetelnek elõre: több százan in-

dultak már versenyeiken, elsõ szervezésüket pedig az egyik
legismertebb terepfutással foglalkozó magazin az év 2.
legjobb (OCR) terepfutóversenyének titulálta.

KERESIK A FIATAL TEHETSÉGEKET IS

2017 márciusában alakult meg az Extreme Trail Hun-
gary SE elnevezésû egyesület, ami kifejezetten terep-
és akadályfutással foglalkozik. Céljuk a fiatal tehetsé-
gek felkutatása, versenyek szervezése, mozgásukban
korlátozott emberek sporthoz való segítése, továbbá
kül- és belföldi sportkapcsolatok kiépítése és ápolása.

„MI IS MEG TUDJUK CSINÁLNI”

– Tavaly tavasszal alakult meg az egyesületünk, azóta
pedig már túl vagyunk egy akadályverseny és egy futóver-
seny lebonyolításán is – kezdte a beszélgetést Benkõ Ró-
bert, az egyesület egyik alapító tagja. Az elsõt szeptem-
berben szerveztük meg. Akkor a 7,5, valamint a 15 kilo-

méteres távnak mintegy 450 versenyzõ vágott neki. Per-
sze az õ útjukat akadályok is szegélyezték. Az év utolsó
elõtti napján pedig egy vérbeli terepfutásra vártuk az ér-
deklõdõket. Az Extreme Tarcal-Tokaj Kör elnevezésû ese-
ményen látványos, szemet gyönyörködtetõ helyeken ve-
zetett a pálya nyomvonala: egyszer a felhõk felett (szó
szerint), szikrázó napsütésben kellett futni, míg máskor
ködbe burkolózva a szõlõtõkék között. A futók érintették
a hegycsúcson lévõ TV-tornyot, a Tarcal határán található
Szent Teréz-kápolnát és az Áldó Krisztus szobrot is.

HASONLÓ, DE MÉGIS MÁS

– Mi is járunk Spártai versenyekre, de ezektõl el akartunk
térni és el is térünk. Az akadályversenyeinken az akadályokat
saját szájízünk szerint készítjük el, hónapokig tervezzük, majd
megvalósítjuk fából, fémbõl, vagy bármi másból – vette át a
szót Vitkai Elemér, az egyesület elnöke. Elõször mindig meg-
tervezzük az útvonalat térképen, majd befutjuk, és persze ha
akadályversenyrõl van szó, skicceket rajzolunk. Vannak egyen-
súlyt igénybe vevõ feladataink, van, amikor kúszni, mászni
kell. Szeptemberben például beszereztünk három konténer,
4-5 kilós dinnyét, és az egyik feladat az volt, hogy a ver-
senyzõknek ezekkel kellett felszaladni a hegyre, majd le. A
hegyi út és a sár mindemellé mindig nagy kihívást jelent.

BÁRKI JELENTKEZHET
– A versenyeinkre bárki jelentkezhet, nincs semmi-

lyen feltételünk. Igaz, a 18 éven aluli gyerekek csak szü-
lõi engedéllyel indulhatnak. Olyanokat is várunk, akik
testi fogyatékkal rendelkeznek, hiszen a pályát úgy épít-

jük fel, hogy õk is tudják teljesíteni, illetve segítséget is
nyújtunk nekik. Az egyik versenyünkön például
Boronkay Péter paratriatlon világbajnok is megtisztelt
minket jelenlétével.

– Mi is meglepõdtünk azon, hogy mennyire népszerû-
ek a versenyeink, bár rengeteget teszünk ezért, promózzuk
magunkat a közösségi oldalon is. Sokan azért jönnek el,
mert bizonyítani szeretnének, hogy 50 felett is meg tudják
csinálni, de megmérettetik magukat egészen fiatalok, akár
még hatévesen is. Idén 4 újabb versennyel – 2 akadály-
verseny, 2 terepfutóverseny – készülünk. Az elsõ április

28-án lesz. A részletekrõl mihamarabb olvashatnak majd
a közösségi oldalunkon, bízunk benne, hogy egyre töb-
ben fertõzõdnek majd meg az extrém versenyektõl és áp-
rilisban is több száz indulóval számolhatunk majd – zárta
a beszélgetést Róbert.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SZABÓ MÁRTA ORSZÁGOS ELISMERÉSE
A hazai színjátszás epizódszerepeinek legjobb megfor-

málói kapják minden évben a Gobbi Hilda alapította Aase-
díjat, amelyet nemrég Szabó Márta, a Móricz Zsigmond
Színház tagja vehetett át.

A Bajor Gizi Színészmúzeumban átadott elismerésben
rajta kívül olyan kiváló mûvészek részesültek, mint Nagy
Mari, Serf Egyed és ugyancsak nagy örömünkre Gazsó
György, aki egykor hét évadon át szintén a Móricz Zsig-
mond Színház társulatának volt tagja. Kik és miként ítélik
oda a drámai költemény egyik epizódszereplõjérõl, Peer
Gynt édesanyjáról elnevezett díjat? – kérdeztem elõször
Mártától.

– A színházak felterjesztik a jelöltjeiket, akik közül egy
kuratórium választja ki a legméltóbbnak ítélteket – felel-
te. – Mindenkirõl mondtak méltató sorokat, és kaptunk
egy mappát, amiben tételesen felsorolták az eddig elját-
szott szerepeinket. Meglepetten tapasztaltam, hogy az elõ-
adásaim listája milyen precíz: még a Nemzeti Színház-
ban kezdõként játszott kis szerepeim is megtalálhatóak
rajta, ahogyan a Független Színpad-os vagy az Arany Já-
nos Színházban elõadottaké szintén.

A KURATÓRIUM EGYHANGÚ DÖNTÉSE

Mint elmondta, a kuratórium tagjai: Ráckevei Anna, Egri
Márta, Udvaros Dorottya, Gáspár Tibor és Márton András
döntöttek a díj odaítélésérõl. Az átadáson közülük Udva-
ros Dorottya vett részt, aki elmondta, ezúttal igen gyorsan
határoztak, nem voltak közöttük viták. Bemutattak az ün-
nepségen minden kitüntetett valamelyik elõadásából egy
kis videófelvételt. Izgult, hogy az övéi közül vajon melyi-
ket választják. A Koltai M. Gábor által tíz éve rendezett
Kétfejû fenevad egy részletét vetítették, amiben Losonczi
Katával volt egy páros jelenetük, s ezt teljes egészében
láthatták. Ugyanezen az eseményen az Ivánka Csaba-dí-
jat Nagy Zoltán, Márta egykori színészmesterség-tanára
kapta. (Sokan õt a Família Kft. címû tévésorozat Kövér
Lajosaként ismerik – szerk.) Az ünnepség után a neves
mûvész odajött hozzá, és azt mondta, nagyon büszke rá.

Megkerülhetetlen volt számomra a kérdés, szívesen ve-
szi-e Márta, ha nem a fõszerepet kapja?

A SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓKON IS DÍJAZTÁK

– Igen – szólt a határozott válasz. – Nem kell ahhoz
címszerepet játszani, hogy elégedett legyen a színész. Úgy
érzem, ezek a szerepek is épp elég fontosak, jelentõsek.
Az Országos Színházi Találkozón, amikor még nem Pé-

csett tartották, hanem minden évben más vidéki város-
ban, akkor Szegeden, illetve Veszprémben is megkaptam
a legjobb mellékszereplõnek járó díjat A vágy villamosá-
ban, majd a Ványa bácsiban nyújtott alakításaimért. Mind-
kettõt Szász János rendezte.

HOZZÁ KELL TENNI A KREATIVITÁST

Többször dolgoztunk késõbb együtt, egy idõ után fél-
szavakból megértettük egymást. Szívesen játszom Mohácsi
János rendezéseiben is. Korábban nem találkoztam olyan
rendezõvel, mint õ, aki a darabot kanavászként kezeli. A
jelenetekben elhangzó szövegeket dúsítottuk, szinte ott
„szültük” meg a mondatokat, amelyeket utána a drama-
turgunk „fésülgetett”. Nagyon szeretem az õ humorát, és
ahogyan azt még a legdrámaibb pillanatokban is képes jó
ízléssel becsempészni.

Most is nagyon élményteliek voltak az Illatszertár címû
darab próbái. Maradandó élményt jelentett számomra az
elsõ közös munkánk, a Krétakör, amiben nagyon külön-
bözõ karaktereket kellett megformálnom. Hasonlóan szí-
nes feladatot nyújtott az Ez az enyém címû, Forgács Péter
által rendezett elõadás, amiben szintén több karakter meg-
formálására volt lehetõségem. Minden rendezõ máskép-
pen dolgozik, és izgalmas ráállni a gondolatmenetükre, s
ha az sikerül, hozzá tudom tenni én is a kreativitásomat, s
így mintegy téglánként összerakva épülhet fel egy nagy-
szerû elõadás.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Szabó Márta az Aase-díjjal
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 12., péntek 19.30 Asszony asszonynak farkasa, Bemutató bérlet, Krúdy Kamara

Január 18., csütörtök 19.30 Asszony asszonynak farkasa, Bozóky bérlet, Krúdy Kamara

Január 19., péntek 19.30 Asszony asszonynak farkasa, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara

Január 25., csütörtök 19.30 Prah-Milliomosok, A Dezsavü Színkör elõadása, MÛvész Stúdió

Január 27., szombat 19.30 Prah-Milliomosok, A Dezsavü Színkör elõadása, MÛvész Stúdió
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MÁR A KÍGYÓN IS KÍGYÓZHATUNK

Átadták a Debreceni út–Kígyó utcai átépített csomópon-
tot a lakosság számára. A munkálatokat nyíregyházi vállal-
kozók bevonásával végezték. A beruházást megelõzõen
közlekedésbiztonsági szempontból kedvezõtlen kialakítá-
sú volt az adott útszakasz, ezért volt szükség a fejlesztésre.

ÚJ GYÓGYÁSZATI KÖZPONT NYÍLT
Megnyitott a Bujtosi Egészségcentrum a Continental Aré-

nában. A gyógyászati központ nemcsak sportolóknak szól,

hanem felnõtt és gyerek beteggondozás is mûködik benne.
A szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, de a sportolók szá-
mára különösen hasznos. Egy-egy sérülést vagy kezelést a
sportcsarnokban azonnal elvégezhetnek a szakemberek.

I. TÉLI SÓSTOLIMPIA

Január 21-én rendezték meg az I. Téli SóstOlimpiát és
jégszoborfaragó versenyt a Sóstói-tavon. A nagy érdeklõ-
désre számot tartó versenyen hét korcsoportban mérhet-
ték össze korcsolyatudásukat a jelentkezõk.

FEBRUÁR

DIABÉTESZ LÁBAMBULANCIA
Rendkívüli lehetõség nyílt meg a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa
András Oktatókórházában. A IV. Belgyógyászati Osztály
Anyagcsere-Lipid szakrendelésének keretében a megyé-
ben elõször Diabéteszes Lábambulancia, Podiátriai szak-
rendelés kezdte meg mûködését az oktatókórházban.

MAGYAR KUPA
FINÁLÉ

Bronzérmes lett a
Magyar Kupa döntõ-
jében a Fatum Nyír-
egyháza, akik a Jász-
berény ellen léptek
pályára.

VERES AMARILLA VILÁGKUPAGYÕZTES

A riói paralimpia után Egerben kezdõdött a kerekes-
székes vívók világkupa-sorozata. A versenyre 19 ország
több mint 130 sportolója adta le nevezését. Az NYVSC
riói bronzérmesét, Veres Amarillát a fináléban az ukrán
Breus sem tudta megállítani, Pákey Béla tanítványa
világkupagyõztes lett!

MÁRCIUS

ÚJ TÁNCTEREMMEL BÕVÜLT AZ EGYETEM

Új táncteremmel bõvült a Nyíregyházi Egyetem. Az in-
tézményben a Magyar Táncmûvészeti Egyetemmel együtt-
mûködve folyik táncos és próbavezetõ alapképzési szak
néptánc specializációval. A Nyíregyházi Egyetem eddig
nem rendelkezett saját teremmel, a hallgatóknak máshol
kellett próbálniuk. A mostani bõvítés 20 millió forintba
került, amit a kormányzat is támogatott.

TÁMOGATÁS A POLGÁRÕRÖKNEK
A város báljának 3 millió forintos jótékonysági bevéte-

lébõl 18 nyíregyházi polgárõr egyesületet támogatott az

önkormányzat. A 22 kerékpárt, a két gépjármûcsere 150
ezer forintos kiegészítését, valamint a ruházati felszerelé-
seket a Kossuth téren adták át a polgárõröknek.

ÁPRILIS

SPECIÁLIS ENDOSZKÓPOT KAPOTT A KÓRHÁZ
Az országban egyedülálló diagnosztikai készülékkel

gyarapodott a Jósa András Oktatókórház a Bige Holding
Kft. jóvoltából. A több mint 13 és fél millió forint értékû

speciális endoszkópos készülék a legmagasabb színvona-
lú ellátást biztosítja a bizonytalan eredetû epeúti betegsé-
gek felderítésében.

HELLÓ NYÍREGYHÁZA!
Hatodik alkalommal üdvözölték az emberek egymást egy

Helló Nyíregyháza! köszönéssel a Kossuth téren. Nyíregy-
házán már hagyomány, hogy április végén felpezsdül a város

és színes programok várják a kikapcsolódni vágyókat. Tíz
helyszínen, több színpadon, különbözõ elnevezésû utcák-
ban és sátrakban fogadták a tavaszköszöntõket.

CSODA AZ OB-N!
Már az elõfutamok során sejteni

lehetett, hogy valami készül a Deb-
receni Úszó Országos Bajnokságon.
A Nyíregyházi Sportcentrum ver-
senyzõje, Szurovcsák Ivett új egyéni
csúccsal a harmadik legjobb idõvel
jutott be 100 méter mellen a döntõ-
be. Végül a döntõben 1:09:97-es új
egyéni csúccsal a második helyen ért
célba, mindössze 7 század(!) másod-
perccel lemaradva Vécsei Réka mö-
gött, de megelõzve többek között
Hosszú Katinkát és Sztankovics An-
nát. Szurovcsák Ivett a rövidpályás
úszó OB-n állt már dobogón, de ez pályafutása eddigi leg-
nagyobb sikere.

BRONZÉRMES A FATUM
Negyedszer találkozott egymással a Fatum Nyíregyhá-

za és a Jászberény a nõi röplabdabajnokság bronzcsatája
során. A mérkõzés elõtt 2–1 volt a mieink javára, Jászbe-
rényben szerzett gyõzelmükkel nõi röplabdásaink a har-
madik helyen végeztek a bajnokságban. Sok nyíregyházi
szurkoló is érkezett a találkozóra, húsz perccel a kezdés
elõtt majdnem annyian voltak, mint a hazaiak. Indult egy
különbusz is a szabolcsi megyeszékhelyrõl.

BAJNOK JUNIOR KOSARASOK
Veretlenül menetelt a junior fiú kosárlabdadöntõig a

Nyíregyházi Sportcentrum együttese. Pethõ Ákos csapata a
csoportmeccseket megnyerte, majd nagy csatában gyõzte
le a Pécset az elõdöntõben. A fináléban a Sopron volt a
mieink ellenfele, és óriási csatát láthatott a közönség Deb-
recenben. Végül nyert a Nyíregyháza, és junior bajnok lett!
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11JANUÁR
CSÜTÖRTÖK

6JANUÁR
SZOMBAT4JANUÁR

CSÜTÖRTÖK

7JANUÁR
VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Január 14., vasárnap 20.30 Fatum Nyír-
egyháza–Kaposvár nõi röplabdamérkõ-
zés közvetítése

Január 14., vasárnap 10.30 Nyíregyházi
Egyetem, Fedettpályás atlétikai verseny

Január 14., vasárnap 17.00 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Kaposvár
nõi röplabdamérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

MUNKÁBAN A SZPARI

Megkezdte a felkészülést a tavaszi
idényre a Nyíregyháza Spartacus. A csa-
pat egy kardiológiai vizsgálattal indított,
majd kedden már a Városi Stadion mûfü-
ves pályáján tartott tréninget a szakmai
stáb a keret tagjainak. Az elsõ hét során
végig itt voltak az edzések, de diagnosz-
tikai felmérés és szívultrahang vizsgálat
is várt a játékosokra.

Január 14-én Törökországba utazik edzõ-
táborba a csapat, és 21-ig marad Side-ben.
Itt már felkészülési mérkõzést is játszik a
Szpari az orosz II. ligában szereplõ FC
Baltika Kaliningrad ellen, 20-án. Az edzõ-

táborból hazatérve Nyíregyházán készül
majd egy hetet a Spartacus, és újabb két
edzõmérkõzést játszik, elõbb január 25-én
13 órától a Lokomotív Kassa, majd 28-án
13 órától a Putnok ellen. Január 31-tõl feb-
ruár 10-ig ismét Törökországba, ezúttal Col-
akli-be utazik a keret, és felkészülési talál-
kozók is várnak a gárdára. Két ellenfél már
biztos, elõbb az orosz FK Rotor Volgográd,
majd a lengyel Raków Czestochowa ellen
lép pályára a Nyíregyháza. Itt további két
mérkõzést szeretne még vívni a Szpari, je-
lenleg egyeztetés alatt vannak az ellenfelek.
Az utolsó felkészülési meccs a bajnoki rajt
elõtt, február közepén a Budaörs ellen lesz.

Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus

TEREMTORNA
Nagy csatákat és izgalmas mérkõzé-

seket hozott a Kelet-Eissmann Kupa te-
remlabdarúgó torna. A csoportmérkõ-
zések és a kieséses szakasz után a dön-
tõbe a Berni Hús és a Big Cash Póker
együttesei jutottak. Végül elõbbi 2–1-
es gyõzelmet aratott. Végeredmény: 1.
Berni Hús, 2. Big Casch Póker, 3. Balla
Bau S.R.O Cigánd, 4. Martin Bertold.
A legjobb játékos Gazdag Dániel (Ber-
ni Hús), a legjobb kapus Jakucska Csa-
ba (Big Casch Póker Klub), a gólkirály
pedig Dávid Róbert (Balla Bau S.R.O
Cigánd) lett.

MEGSZAKADT SOROZAT
Kezdésnek könnyebb ellenfelet is

kaphatott volna a Nyíregyháza Blue
Sharks a férfi kosárlabda NB I/B-ben. A
mieink az ellen a Vasas ellen léptek
pályára, mely pár hónapja még a ki-
esés elõl menekült, legutóbbi hat mér-
kõzését viszont zsinórban megnyerte.
A fõvárosiak a találkozó elején tízpon-
tos elõnyt harcoltak ki, de innen még
egyenlíteni tudott a Nyíregyháza. A
folytatásban viszont ismét a hazaiak
kerültek elõnybe, és 82–73-ra gyõztek.
A Blue Sharks ezzel négy gyõzelem
után veszített. A csapat a Hepp-kupá-
ban január 17-én fogadja a Veszprémet,
míg a bajnokságban 20-án a Bonyhád
érkezik Nyíregyházára.

FELMÉRÉS
Egy speciális géppel vizsgálták a Nyír-

egyháza Spartacus nõi labdarúgó-együt-
tesének játékosait. Néhány perc alatt a
testösszetétel mellett minden olyan ada-
tot megkaptak az edzõk, mely alapján
tudják, melyik labdarúgónak mit kell fej-
lesztenie. Elsõ körben erõnléti edzéseket
végeznek a játékosok, aztán elõkerülnek
a labdák is. A tervek szerint néhány nap-
ra Szlovákiába utazik majd az együttes
egy rövid edzõtáborba, ahol több felké-
szülési találkozót is játszik. A keret is
változott a Szpari nõi együttesénél. Ko-
vács Anikó az õszi utolsó meccsen már
pályára is lépett, rá tavasszal folyamato-
san számíthat a szakmai stáb. A téli szü-
netben érkezett Egerbõl Szanyi Mária.

NAGY SIKER SZLOVÉNIÁBAN
Bravúros gyõzelmet aratott Mariborban

a Fatum Nyíregyháza. A nõi röplabdások
egy BL résztvevõ csapatot gyõztek le.

Megkezdõdött a nagy januári sorozat a
Fatum Nyíregyháza számára. A nõi röplab-
dások Mariborba utaztak, ahol a MEVZA-
kupában a harmadik helyen álló, Bajnokok
Ligáján induló házigazda ellen léptek pá-
lyára elõször. A Branik kétszer annyi pon-
tot szerzett eddig mint a Nyíregyháza, en-
nek ellenére az elsõ játszmában végig a
Fatum irányította a találkozót. Nyerte is a
játékrészt, majd a mérkõzést is 3–1-re a
nyírségi csapat.

– Egy hosszú utazás után érkeztünk a
mérkõzésre, de jól kezdtünk és határozott

védekezéseink voltak. Nem készültünk
külön a találkozókra, a saját játékunkat sze-
rettük volna játszani, ami sikerült. Tovább-
ra is felkészülési állomásként tekintünk a
MEVZA-kupára, és amit elterveztünk, azt
sikerült végrehajtani – mondta Horváth
András vezetõedzõ.

Másnap a szintén szlovén Kamnik ellen
érzõdött a fáradtság a mieink játékán, de
így is szoros játszmákat vívott a két csapat,
és bár kikapott a Nyíregyháza, így is meg-
maradt az esélye a továbbjutásra. A nem-
zetközi mérkõzések után sincs megállás,
vasárnap már a Kaposvár ellen játszik ha-
zai környezetben a Fatum Nyíregyháza. A
találkozót az NYTV aznap este 20.30-tól
közvetíti.

Nagy menetelésbe kezdett a Fatum Nyíregyháza

FOLYTATÁS
Egy hónapos szünet után folytatód-

tak a küzdelmek az Intersport – Nyír-
egyházi Sportcentrum Teremlabdarúgó
Bajnokságban, illetve szombatonként
reggel nyolctól a Zrínyi gimnázium
Tiszavasvári úti Bencs-csarnokában. A
bajnokság a felénél tart és február 24-
én a Szuperdöntõvel zárul. Jelen pilla-
natban az alábbi csapatok vezetik a
csoportokat: „A” csoport: T-FORG
TRANS KFT. és HET BAND KFT., „B”
csoport: PIKOLÓ SÖRÖZÕ, „C” cso-
port: NEV-ÚT KFT., „D” csoport:
MARSO KFT. és DZSINGA FC.
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

CIRÓKA-MARÓKA A KÖNYVTÁRBAN

Beni: Körülbelül 17 éves, keverék kan.
Barátságos, nyugodt kutya, akinek öreg
éveire nagy szüksége van szeretetre, oda-
figyelésre. Nagy mozgásigény miatt ker-
tes házba, egyedüli kutyának ajánljuk.

Diablo: Körülbelül
2 éves, ivartalaní-
tott, keverék kan,

aki anyukájával és testvéreivel
került gondozásunkba. Sajnos az
itt töltött idõ során kissé bizal-
matlan, tartózkodó természetû
lett. Reméljük, egy kitartó gazdi
oldalán megtanulhatja, milyen a gazdis élet. Pórázon
sétálást még tanulnia kell.

Szikora Csilla hetedik éve tart mondókázást az anyu-
kákkal a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár gyermekrészlegén. A kerekítõ foglal-
kozásokra minden pénteken 10 órára várják az érdek-
lõdõket a könyvtárba.

INFORMATIKAI KÉPZÉS
35 órás, térítésmentes alapfokú informatikai kép-

zés indul 16–65 éves korosztály részére a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtárban (Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.). IKER1 – 2018. január 23-tól február
3-ig. IKER2 – 2018. február 7-tõl február 19-ig. Jelent-
kezni lehet a könyvtár olvasótermében.

KÉPZÕMÛVÉSZETI PÁLYÁZAT
A Nyíregyházi Tankerületi Központ képzõmûvészeti

pályázatot hirdet Iskolába járni jó! címmel általános
és középiskolás tanulók részére.

A pályázat menete: A jelentkezõ iskolákban a raj-
zot tanító pedagógus meghirdeti a pályázatot. Nevez-
ni önkéntes alapon lehet. Nevezési díj nincs. A gyere-
kek készítsék el pályamûveiket, amit 2018. február 28-
áig leadnak a rajzot tanító pedagógusnak. Ezt követõ-
en az iskolák rendeznek egy „mini” tárlatot. Ezt a ki-
állítást az iskola tanulói és az adott közösség tagjai
2018. március 29-éig megtekinthetik, ahol a közön-
ség is szavazhat.

Az iskola zsûrije megszavazza az adott iskola há-
rom legjobb mûvét. Egy alkotás lesz a közönségdíjas
alkotás. Minden iskolából négy alkotás jut a Nyíregy-
házi Tankerületi Központ döntõjébe. A döntõbe jutott
alkotásokból a Nyíregyházi Tankerületi Központ kiál-
lítást szervez. Helye: Váci Mihály Kulturális Központ,
ideje: 2018. május 4–18.

A NYÍREGYHÁZA-VÁROSI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG ÁLLANDÓ ALKALMAI:

Reggeli csendesség: hétfõtõl péntekig minden reg-
gel 7.30–7.45, a Kálvin téri gyülekezeti ház kazettás
gyülekezeti termében, mely megközelíthetõ a fõbejá-
raton keresztül is.

Istentiszteletek: vasárnap 8.30, 10.30, 17.30 órakor
istentisztelet a templomban. Örökösföldön, a Westsik
iskola aulájában minden vasárnap 9.00 órakor, Borbá-
nyán vasárnap 15.00 órakor, a Széna téren átmeneti-
leg nem tartanak istentiszteletet, Rozsrétszõlõben min-
den hónap utolsó vasárnapján 10.00 órakor.

Kórházi istentiszteletek: Jósa András kórház, Szent
István utca: minden hónap 1. vasárnapján 15.00 On-
kológia – 3. emelet. Minden hónap 2. vasárnapján 15.00
Ortopédia – 6. emelet. Minden hónap 3. vasárnapján
15.00 III. Belgyógyászat – 1. emelet. Minden hónap 5.
vasárnapján 16.00 Nõgyógyászat – 3. emelet. Sóstói
úti kórház: minden hónap 4. vasárnapján 15.00 sze-
mélyzeti ebédlõ.

Bibliaórák: Gyülekezeti: kedd 18.00 órakor a kazet-
tás teremben. Nikodémusok órája: csütörtök 17.00 órá-
tól. Nõi: a hónap 2. és 4. hétfõjén 17.00 órától. Férfi:
minden hónap elsõ hétfõjén 18.00 órától. Szivárvány
Idõsek Otthona, intézményvezetõ: Vári Zoltán.

ÚJÉVI KONCERT AZ                    -N

Az idei év is a nívódíjas Szabolcsi Koncert Fúvós-
zenekar – Bakó Levente Liszt-díjas trombitamûvész
és karmester vezényletével – és Majorette Csoport
hagyományos újévi koncertjével kezdõdött a Conti-
nental Arénában Nyíregyházán. A színvonalas kon-
certet újra átélhetik a Nyíregyházi Televízió Kult-óra
címû magazinjában. Vetítési idõpontok: január 13.,
szombat 20.30, január 14., vasárnap 9.30, 22.00.

Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. január 16., 16.00 óra.
Helyszín: Sóstóhegy,

Egészségház I. em. (Fácán u. 2/B).

Halkóné dr. Rudolf Éva (3. sz. vk.
önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. január 15., 17.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Jósavárosi
Polgárõr Egyesület, Ungvár stny.

PIKTOR TANODA élményfestés akrillal január 13-án
9.00–12.00 és 14-én 16.00–19.00 óráig az Alvégesi Mû-
velõdési Házban. Bõvebb információ: www.piktortano-
da.hu, 30/852-7999.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: január 13-án 9.30–12.30: Kulcstartó
kesztyû készítése. 10.00: Babaangol. 18-án 14.00–16.00:
Téli kép készítése.

PÓTSZILVESZTER. Az Alvégesi Nyugdíjas Klub pótszil-
veszteri bálja január 13-án 14.00 órától az Alvégesi Mû-
velõdési Házban.

FARKAS ÉS RÓKA... A Burattino Bábszínház elõadásai:
január 13-án 16.00: Farkas és róka a lakodalomban. 14-
én 10.00: Zsákbamacska. Helyszín: Korzó Bevásárlóköz-
pont, B épület II. emelet.

„AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA 2016” címû kiállítás lát-
ható a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekinthe-
tõ: január 14-éig. A belépés díjtalan!

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Január 16-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd,
énekelj! 19-én 10.00: Kerekítõ.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olva-
sókör találkozója – a Magyar Kultúra Napja jegyében – ja-
nuár 17-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Témák: Kölcsey Ferenc korszerûsége – versei, írásai tükré-
ben. Csabai László Szindbád-trilógiájának bemutatása.

ELMARAD! A január 17-ére tervezett Aradszky László-
emlékkoncert betegség miatt elmarad a Városmajori Mû-
velõdési Házban.

BEMUTATKOZIK A KÖLCSEY TÁRSASÁG. A Magyar
Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levél-
tára a Magyar Kultúra Napja alkalmából várja az érdeklõ-
dõket január 15-én 11.00 órakor kezdõdõ programjára,
amelyen prof. dr. Jánosi Zoltán elnök a Kölcsey Társaság
küldetésérõl szól, Kántor István filmrendezõ a fiatalság
megszólításának fontosságáról beszél, ezt követõen a
„...Hozz rá víg esztendõt...” A Himnusz képekben címû
30 perces filmjét vetítik le. Helyszín: a levéltár kutatóter-
me (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.).

KARÁCSONYFÁÉRT AJÁNDÉK!
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. és

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. január 8. és január 20. között karácsonyfagyûj-
tõ akciót szervez. Az akció két hete alatt minden egyes
– Korányi F. u. 3., valamint Kerék u. 1. sz. alatti Hulla-
dékudvarokba – beszállított karácsonyfáért sorsjegyet
kapnak a résztvevõk, amivel sorsoláson vesznek részt,
és ajándékokat nyerhetnek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. – csatlakozva a program-
hoz – jutalmazza azt a résztvevõt, aki a két hét alatt a
legtöbb fát szállítja be a Hulladékudvarokba.

Az ajándékokat január 20-án 14.00 h-tól sorsolják
ki a Korányi F. u. 3. sz. alatti Hulladékudvarban, aho-
vá minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

A Hulladékudvarok hétfõtõl péntekig 7.00 h-tól
17.00 h-ig, szombaton 8.00 h-tól 14.00 h-ig nyitva,
vasárnap zárva tartanak.

További információ: Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Nonprofit Kft., 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Te-
lefon: +36-42/594-508, fax: +36-42/594-501, e-mail:
pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu.

PORTRÉFOTÓ-KIÁLLÍTÁS. Magyar Kultúra Napja – El-
származottak – Ki innen Ki ide portréfotó-kiállítás január
18–24-éig a Nyíregyházi Városi Galériában (földszinti ki-
állítótér). Kiállító mûvész: Csutkai Csaba fotómûvész.

AZ OROSI FIÓKKÖNYVTÁR programja: január 19-én
13.00: Farsangi kézmûves foglalkozás.

KARÖLTVE A KÍSÉRTETTEL – Balázs Béla utolsó évei.
Hamar Péter kötetbemutatója január 18-án 16.30-tól a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. A kötetet bemutatja: Karádi Zsolt.

A TÜNETH EGYÜTTES MÛSORA megzenésített ver-
sekbõl – a Magyar Kultúra Napja alkalmából – január 18-
án 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

ZÁRÓKIÁLLÍTÁS. VIII. Nyíregyházi Nemzetközi Famet-
szõ Mûvésztelep zárókiállítása – a Magyar Kultúra Napja
programhoz kapcsolódva – január 18–24-éig a Nyíregy-
házi Városi Galériában (I. emeleti kiállítótermek).



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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EGY NAP, AMIKOR „A VÁROS APRAJA
ÉS NAGYJA ÖRÖMBEN ÚSZOTT”

Inczédy György fõhadnagy 1837.
december 4-én, a városi gyûlésen ki-
hirdettette az V. Ferdinándtól kapott pri-
vilégiumot, majd a vármegye is meg-
tette ezt a december 18-19-i közgyû-
lésén. Ezt követõen lázas készülõdés
kezdõdött a kiváltságlevélben foglalt
városi szervezet felállítása, valamint a
város lakossága körében történõ beik-
tatása és az ehhez kapcsolódó ünnep-
ség elõkészítése ügyében.

E nevezetes napot 1838. január 22-
re tûzték ki. Az ünnepség kezdetén, a
városházán tartottak egy gyûlést Kállay
Péter elsõ alispán elnöklete alatt a vá-
ros elöljárói és elõkelõségei jelenlété-
ben. Ezt követõen a városháza elé vo-
nult a küldöttség, ahol a megyei fõjegy-
zõ hangosan felolvasta a szabadalom-
levél teljes magyar fordítását, melyet a
jelenlévõk üdvrivalgása fogadott. A kihirdetést követõ-
en istentiszteletek következtek. Elõbb a katolikus, majd
az evangélikus templomba vonultak hálaadásra. Utób-
bi helyen Mikuss Sámuel prédikátor tartott beszédet és
az uralkodó nevének említésekor a templom elõtt mo-
zsarakból adtak le díszlövéseket. Az istentisztelet a Tartsd

meg Isten királyunkat kezdetû énekkel
ért véget.

A templomból a nagyvendéglõbe si-
ettek az elõkelõségek, ahol 230 fõre
terített asztal várta õket, míg a közné-
pet a Csillag kocsmában fogadták, ahol
mintegy 200 személyt vendégelt meg
a város. A krónikás nem mulasztotta el
feljegyezni, hogy a piacon egész dél-
elõtt két bolthelyiségbõl csatornán folyt
a bor, melybõl „sokan nem csak bõ-
ven hörpentettek, hanem vedrekben
haza is hordták”. Ugyanitt perec és
néhány véka dió szóratott a nép közé.
Este pedig táncvigalommal tették fel a
koronát a napra, bár a zenét szolgálta-
tó Bunkó bandájának „inkább csak a
neve, mint muzsikája volt híres”.

Így lett mindenki számára emléke-
zetessé az a nap, amikor a 17 és fél

ezer lakosú Nyíregyháza rendezett tanácsú várossá vált.
Hamarosan meg is alakult az elsõ választott városi tisz-
tikar, a tanács élén Inczédy György polgármesterrel, a
„nép szószólójával”.


