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MAGYAR KULTÚRA NAPI ÜNNEPSÉGEK

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emléké-
re, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát. Ebbõl az alkalomból Nyíregyháza MJV Önkormányzata is várja az érdek-
lõdõket 17 órai kezdettel a VMKK Színháztermébe. Az ünnepi beszéd után átadják
a „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula-díjat” és fellép Kautzky Armand,
illetve Udvarhelyi Boglárka is. Persze, városszerte lesznek megemlékezések: elhoz-
zák például Nyíregyházára, a megyeházára Kölcsey Ferenc: Hymnus, a Magyar
nép zivataros századaiból autográf kéziratának és Erkel Ferenc Hymnusz partitúra
kéziratának eredeti példányát is. További magyar kultúra napi programok a 10. és a
15. oldalon.

FEBRUÁR 17-ÉN: I. NYÍRSÉGI DISZNÓTOROS FESZTIVÁL
Érdemes bejegyezni a naptárba február 17-ét, mert

ezen a szombaton rendezik a Sóstói Múzeumfaluban az
I. Nyírségi Disznótoros Fesztivált, mely egyben a XVII.
Nemzetközi Böllérverseny is.

Az alcímbõl máris sejthetõ, hogy egy szép hagyomány
folytatása a nyíregyházi rendezvény, melyet a keddi, vá-
rosházi sajtótájékoztatón is megerõsítettek. A rendezvény
fõszervezõje, a Napkorona Egyesületet képviselõ Támba
Miklós utalt rá, hogy ezrek keresték az elmúlt idõszakban
a korábbi, majd két évtizedes napkori múlttal rendelkezõ
eseményt, amelynek általában január közepén volt az idõ-
pontja. Most fellebbent a fátyol: a folytatást már Nyíregy-
házán tervezik, aminek több oka is van.

ADOTTAK A BÕVÜLÉS FELTÉTELEI

– Szeretnék mindenkit megnyugtatni, aki szívesen láto-
gatott ki az elõzõ években a száncsengés és böllérver-
senyre, hogy az esemény folytatódik. Ám, noha körülbe-

lül hathektárnyi a korábban ennek teret adó Napkorona
Udvarház területe, a rendezvény elérte az ott lehetséges
nagyságot és a keretek már gátolták a bõvülést, terjesz-
kedést. Így meg kellett fontolni egy új helyszín kiválasz-
tását, melyre a legalkalmasabb a megyeszékhely, még
pontosabban a Sóstói Múzeumfalu. Itt a várhatóan akár
több tízezres látogatószám ellátása, kiszolgálása biztosí-
tott. Másrészt észrevételeink szerint a közönség java ré-
sze eddig is Nyíregyházáról érkezett – tájékoztatott a fõ-
szervezõ.

FELPEZSDÍTHETI A TÉL VÉGI IDÕSZAKOT

– Komoly kulturális, gasztronómiai és turisztikai sikere
lehet a városnak, hogy a rendezvénynek mostantól Nyír-
egyháza lesz a gazdája – tette hozzá dr. Ulrich Attila al-
polgármester, aki kiemelte, hogy szívesen fogadjuk a böl-
lérversenyt. Ezt szimbolikusan is bizonyítja, hogy már a
beharangozó sajtótájékoztatót is a városházán tartották. –
Hosszú távra tervezünk ezzel az új rendezvénnyel, ami-

nek szerencsés az idõpontja, hiszen a téli, „alvó” idõszak-
ban találtunk helyet neki a naptárban, s ne feledjük, hogy
jövõre már üzemelhetnek a most épülõ sóstói szállodák,
így a turizmust is élénkítheti egy ilyen különleges nap –
tette hozzá.

RÉGI HAGYOMÁNYOK, ÚJ ELEMEK

A disznótoros fesztiválnak két további „alcíme” is van,
ami egyben utal arra, hogy a korábbiakhoz képest friss
elemekkel is bõvül az egész napos szombati esemény,
melyen megrendezik a szokott módon a böllérek verse-
nyét. Eszerint egy Amatõr Kolbásztöltõ Verseny is része lett,
valamint a pálinkák vetélkedését is megrendezik, ahol szin-
tén nem a „hivatalosak”, hanem az otthon készült nedûk
mérettetnek meg. S természetesen a szokott módon szín-
padi része is lesz a napnak neves fellépõkkel, de errõl to-
vábbi hírek a következõ, a rendezvényt megelõzõ tájékoz-
tatón hangzanak majd el. (További részletek az 5. oldalon.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

TÉLI ÖRÖMÖK

A hét elején hozzánk is elért a havazás, kedd délután hófehér paplanját jól megrázta
Télanyó. Ezt pedig a gyerekek élvezték igazán: a nyíregyházi Bem József iskolában
egyre-másra nõttek ki a  földbõl a hóemberek, de nem maradt el a hócsata sem. A
fotósunk egy jeges pillanatot kapott el vidám mosolyokkal. Fotó: Szarka Lajos
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REKORDLÉTSZÁM
Újabb eredményes évet tudhat

maga mögött a NYÍRERDÕ Zrt. Nyír-
egyházi Erdészete által fenntartott Pál
Miklós Erdészeti Erdei Iskola. 2017-
ben 71 foglalkozás és program volt az
oktatási intézményben, ezeken több
mint 5600 gyerek vett részt.

SERTÉSPESTIS
Nem szûnik az afrikai sertéspestis-

veszély az ország keleti határánál. A
gyanú a romániai Mikolán, egy háztáji
állományban elhullott sertések kapcsán
merült fel január 6-án. Az érintett gaz-
daság a magyar–román határtól alig
több mint 7 kilométerre található.

RAJZTANÁROK KIÁLLÍTÁSA
Idén 100 éves a Zrínyi, ebbõl az al-

kalomból egész évben ünnepi megem-
lékezéseket szerveznek. Most az isko-
lában tanító rajztanárok képzõmûvé-
szeti alkotásaiból nyílt kiállítás, amit
bárki ingyenesen megnézhet egész ja-
nuárban.

ÉRTÉKES ESTÉK
Az Értékes Esték programsorozat

legutóbbi találkozóján ezúttal a Váci
Mihály Kulturális Központ épületét,
mint értékünket ismerhették meg a lá-
togatók, akik betekintést nyerhettek a
színházterembe és többek között az
NYTV díszletei közé is.

ILLEGÁLISAN ÉRKEZTEK
Légi úton, illegálisan érkeztek afgán

és vietnámi állampolgárok Magyaror-
szágra a közelmúltban. Kállósemjén-
nél fogták el õket. Az ügyben ember-
csempészés elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytat nyomozást a
rendõrség.

KÖLCSEY TÁRSASÁG
A magyar kultúra napjához közeled-

ve rendezvényt szervezett a Kölcsey
Társaság a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltárban. Az esemény cél-
ja Kölcsey Ferenc és mûve, a Himnusz
kultuszának fenntartása volt, leginkább
a diákok körében.

TANÁCSOSI LÁTOGATÁS
Dr. Nagy Béla flamand kereskedel-

mi tanácsos tett látogatást a megyei ke-
reskedelmi és iparkamarában. Olyan
megyei vállalkozásokkal találkozott,
akiknek már meglévõ üzleti kapcsola-
taik vannak, illetve akik érdeklõdnek a
flamand piaci lehetõségek iránt.

MENTÕK KITÜNTETÉSE
Az Országos Mentõszolgálat két

nyíregyházi dolgozóját is kitüntették:
egy nyíregyházi mentésirányítót, Dani-
ló Szabolcsot és egy mentõápolót, ifj.
Fehér Andrást. Szabolcs 18 éve dolgo-
zik az OMSZ-nél, András pedig 10 éve
a mentõállomás oszlopos tagja.

ÖKOLABOR A KOSSUTHBAN

A DONI KATASZTRÓFÁRA
EMLÉKEZTEK

HÁBORÚS FILMDRÁMA
A MÚZEUMFALUBAN FORGATVA

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth La-
jos Gimnázium 2018. január 1-tõl újra inf-
rastrukturális beruházásba és természet-
tudományos oktatási fejlesztésbe kezd. Az
iskola B épületében egy biológia–kémia
és egy fizika–földrajz oktatására alkalmas
laboratóriumot alakítanak ki elõkészítõ-
vel, szertárral együtt. Mindkét laborató-
rium digitális eszközökkel, érintõpaneles
smartboarddal felszerelt oktatási egység
lesz.

– Ez a fejlesztés nagyon fontos számunk-
ra, hiszen van egy természettudományos
tagozatos osztályunk, amelynek keretében
fizikát, kémiát, biológiát és földrajzot ta-
nulhatnak a diákjaink emelt óraszámban.
Úgy gondoljuk, az oktatásban nagy teret
kell, hogy kapjon a kísérletezés, a kutatás,
a különbözõ gyakorlatok elvégzése. Ehhez
pedig technikai feltételekre is szüksége
van. Ezért kívánjuk megvalósítani ezt az
ökolabor beruházást egy külön szinten, a
B épületben – hangsúlyozta Tar Jánosné, a
gimnázium igazgatója.

A beruházás több mint 40 millió forint-
ba kerül majd. Önerõbõl, illetve több pár-
huzamosan futó pályázati forrásból való-
sul meg. Mindemellett új oktatási módsze-
reket is alkalmaznak majd az iskolában.
Többek között digitális módszertani fejlesz-
tésben vesznek részt a tanárok: a már meg-
ismert geomatek és geomatek-természet-
tudomány területek mellett magasabb
szintre lépnek és országos hálózatba kap-
csolják a létrejövõ tananyagtartalmakat,
így más gimnáziumokkal is összekapcso-
lódik az intézmény.

Koszorúzási ünnepséget tartottak a doni
katasztrófa 75. évfordulója alkalmából a
megyeháza falán elhelyezett emléktábla
elõtt múlt héten. A Trianoni Társaság és a
Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szerveze-
te a magyar királyi második honvéd had-
sereg hõseire emlékezett.

A 2. magyar hadsereget német követe-
lésre, kormányközi egyezmény alapján
küldték ki a keleti frontra. A németek igé-
nyeit hosszas alkudozás után sikerült le-
szorítani, de azon az áron, hogy a magyar
csapatokat hadászatilag a németeknek ren-
delték alá, felfegyverzésüket tekintve pe-
dig csak szóbeli ígéretet kaptak Berlinbõl.
Hetvenöt éve, 1943. január 12-én indítot-
ta meg támadását a szovjet Vörös Hadse-

Zsigmond Dezsõ A sátán fattya címû
magyar háborús filmdrámájának megyei
bemutatóját tartották múlt héten a Krúdy
Gyula Art Moziban. A film jelentõs részét
a Sóstói Múzeumfaluban forgatták. A sze-
replõk között Pregitzer Fruzsina, nyíregy-
házi színmûvész is feltûnik.

Nagy Zoltán Mihály kortárs kárpátaljai
író azonos címû kisregénye alapján a ren-
dezõ Zsigmond Dezsõ és Balogh Géza,
egykori nyíregyházi újságíró forgatóköny-
ve nyomán forgatták a filmet Sóstón. Kár-
pátalja XX. századi történelmének legtra-
gikusabb, legtöbb áldozatot követelõ idõ-
szakában, a háború végén, az úgyneve-
zett felszabadulás utáni periódusban ját-
szódik. A sztálini lágerek embertelenségé-
rõl, és a munkatáborokba elhurcolt férfiak
miatt magukra maradt nõk keserves éle-
tét, az elnéptelenedõ falvak borzalmas vi-
lágát idézi. A film erejét éppen az adja,
hogy nem a munkatáborok gyötrelmeit
mutatja meg, hanem az ártatlan nõk, a fia-
tal lányok lelki szenvedései, a kegyetlenül

zárt világban, szigorú hagyományok sze-
rint élõ falu népének ítélete felõl rajzolja e
világnak képeit. Másfél éves munka után,
a Gulág Emlékbizottság támogatásával ta-
valy decemberben tartották a budapesti
bemutatót, a megyei díszbemutatót pedig
múlt héten csütörtökön a Krúdy Gyula Art
Moziban, ahol a nagy érdeklõdés miatt
kétszer is levetítették az alkotást. Január 22-
én Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Fõiskolán lesz látható
a film.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

reg a Don-kanyarban, melynek következ-
tében a 207 ezer fõs 2. magyar hadsereg
mintegy százezer katonája vesztette éle-
tét. A megyébõl 4500-an indultak csatá-
ba, ebbõl 3700-an már soha nem tértek
haza.

(Szerzõ: Kanócz Rita)
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A MAGYAR KÖZÚT BERUHÁZ NYÍREGYHÁZÁN IS
Talán nem is mindenki számára egyértelmû, hogy Nyír-

egyháza útjainak egy része nem az önkormányzat keze-
lésében van. A Magyar Közút azonban igyekszik a teljes
megye mellett annak székhelyére is figyelni: több kilo-
méternyi szakasz kap új burkolatot idén.

Már a Magyar Közút hivatalos honlapján is elérhetõek
a 2018-as fejlesztési tervek, amiket érdeklõdésünkre meg
is erõsített a cég kommunikációs vezetõje. Eszerint több-
tucatnyi helyszínen végeznek majd jellemzõen burkolat-
felújítási munkálatokat Szabolcs-Szatmár-Beregben, s ezek
egy része érinti Nyíregyházát és környékét is. Részben
nemzeti, részben uniós (TOP) forrásokból valósulnak meg
a munkák, s valóban kritikus részek kapnak majd új asz-
faltszõnyeget.

FOLYTATJÁK A HÍD FELÉ

Csak a rend kedvéért: alapvetõen a nagykörút és az azon
túli szakaszok, a kivezetõ utak tartoznak a Magyar Közút
fennhatósága alá. A példa kedvéért: a Bethlen Gábor utca
(a belvárosból nézve) a nemrég felújított Mezõ utcai cso-
mópontig az önkormányzaté, viszont a híd felé és azon
túl már a közúté. Ez a kis szakasz is azok között van, amik
a tavaly decemberben átadott keresztezõdés környezeté-
ben tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan megújulnak.
S talán a híd is, aminél azért a feltételes mód, hiszen a
felüljáró vizsgálata most történik, a szükséges beavatko-
zások ennek elkészülte után válnak ismertté, ezek alap-
ján tudnak a kivitelezésükre intézkedni. Bár, mint a cég
kommunikációs vezetõjétõl, Pécsi Norbert Sándortól meg-
tudtuk, a felüljárón nemrégiben a legszükségesebb korlát-
javítási munkákat elvégezték, jelenleg a híd teherbírásá-
val, szerkezetével probléma nincs. S valószínûleg a má-
sik oldalon is folytatják a munkát, összehangolva az ön-
kormányzat Derkovits utcát érintõ fejlesztési terveivel.

36-OS, 41-ES

De nemcsak a 36-os, hanem a 41-es (egyébként a be-
sorolás szerint I. rendû) fõút egy része is rajta van az idei
listán. Ez a valóságban a kórházi „nagy” SZTK környékét
jelenti, egészen a Család utcai csomópontig. S mint köz-
tudott, a Törzs utca többpontos fejlesztését is tervezi az
önkormányzat a közeli jövõben.

KABALÁS ÉS KÖRFORGALOM

A 4-es számú fõút a honlapon elérhetõ térkép alapján
több kilométeren válik biztonságosabbá. A beavatkozás
kisebbik egysége a belterületet érinti, Debrecen felõl ér-
kezve a TIGÁZ elágazástól a körútig tartó szakaszt, bele-
értve a Debreceni úti felüljárót is. Ami viszont még látvá-
nyosabb lesz: Záhony felé elhagyva a várost, a Kabalásra,
illetve a szomszéd településekre igyekvõk is örülhetnek,
az ottani, már méltatlanná váló szakasz egy jelentõsebb
része lesz friss. Sõt, egy, a tapasztalatok szerint nagyon
balesetveszélyes keresztezõdés kap jó megoldást: körfor-
galom épül a Nyírtura–Nyíradony összekötõ és a Nyír-
egyháza Keleti elkerülõ, tehát a 4102 és a 403 jelzésû
utak csomópontjában.

LEGHAMARABB TAVASSZAL INDULHATNAK

Emellett biztosan megtörténik az Oros–Nyírjestanya
közötti bekötõút kivitelezése. Egyelõre a valószínû kate-
góriában van egy nagyon fontos rész: információink sze-
rint szintén közel áll a végsõ döntéshez a Nyírszõlõsi be-
kötõút, tehát a 3822-esnek egy nagyon jelentõs szakasza:
nagyjából a vasúttól 5,5 kilométeren (!) kaphat új aszfalt-
szõnyeget az erõsen elhasznált, sokak által járt, Nyíregy-

ÁPRILIS 8-ÁN VÁLASZT AZ ORSZÁG
Április 8-ra írta ki az országgyûlési képviselõk válasz-

tását Áder János köztársasági elnök, a választás kitûzésé-
vel azonban hivatalosan még nem kezdõdött meg a kam-
pány, mert az a választást megelõzõ 50. napon, azaz feb-
ruár 17-én indul. Az új Országgyûlésnek legkésõbb má-
jus 8-ig kell megalakulnia.

Az országgyûlési képviselõk választása egyfordulós, a vá-
lasztópolgárok két szavazattal rendelkeznek. Egyrészt vok-
solhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerüle-
tükben képviselõnek, másrészt a másik íven arról dönthet-
nek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogat-
ják. Az országos listán 93 országgyûlési mandátum sorsa
dõl el. Egyéni választókerületben az a független vagy párt-
jelölt indulhat jelöltként, akit a választókerületben legalább
ötszáz választópolgár ajánlott. Egy választópolgár több je-
löltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer. A jelölteknek
március 5-ig kell összegyûjteniük az induláshoz szükséges
számú ajánlást. Országos pártlistát az a párt állíthat, amely
legalább kilenc megyében és a fõvárosban, legalább 27
egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Dr. Szemán
Sándor, Nyíregyháza címzetes fõjegyzõje a Nyíregyházi
Televíziónak elmondta, a választópolgároknak február 19-
ig kell megkapniuk az értesítõt a Nemzeti Választási Irodá-

tól, ami a szavazás legfontosabb tudnivalóit tartalmazza.
Aki a megjelölt dátumig nem kapja meg, forduljon a jegy-
zõ vezetésével mûködõ helyi választási irodához.

LEHET KÉRNI ÁTJELENTKEZÉST

Az idei országgyûlési választáson is szavazhatnak a nem
magyarországi lakóhellyel rendelkezõ magyar állampol-

gárok. Nekik március 24-ig kell felvetetniük magukat a
központi névjegyzékbe a Nemzeti Választási Irodánál. A
választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok
Magyarország nagykövetségein és fõkonzulátusain akkor
szavazhatnak, ha a helyi jegyzõnél március 31-ig, nagy-
szombatig jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe. Aki
a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Ma-
gyarország egy másik településén élni kíván a választójo-
gával, április 6-ig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti
választási irodától egy másik településre. Az átjelentke-
zõk a választott településen is az eredeti lakcímük szerinti
egyéni képviselõjelöltekre szavazhatnak.

AZ ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS MÁJUS 8-IG MEGALAKUL

Várhatóan a választás éjszakáján már elõzetes ered-
ményt közölnek majd, de a választás jogi eredményét csak
a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó urnák haza-
szállítása, és a levélben leadott szavazatok megszámlálá-
sa után állapítják meg. Az egyéni választókerületek ered-
ményét legkésõbb április 14-én, a választás országos ered-
ményét pedig április 27-én. Az új Országgyûlésnek leg-
késõbb május 8-ig kell megalakulnia.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

házának nagyon fontos szakasz. S hogy mindez mikor?
Törvény írja elõ, hogy március közepéig hivatalosan nem
is kezdhetnek, meg kell várni a beruházásokkal a téli üze-
meltetési idõszak végét, s a nagy aszfaltkeverõ-telepek is
csak áprilisban indulnak be gõzerõvel. Erre szükség is lesz:
rengeteg beruházás várható megyeszerte, így – tekintve,
hogy az egyes közbeszerzési eljárások is csak most indul-
nak – nem lehet még pontosan tudni a megvalósítás sor-
rendjét sem. Ami biztos, hogy márciustól már lehet talál-
kozni a projekteket megjelenítõ, tájékoztató táblákkal, és
az is, hogy bizonyos pontokon és idõszakban nagy szük-
ség lesz a lakosság, a közlekedõk türelmére. De, a listát
böngészve, s a fejlesztés befejezte utáni idõszakra gon-
dolva, minden bizonnyal megéri.

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS FEJLESZT

A fentebbi fejlesztések persze messze nem jelentik
az összes nyíregyházi „utas” beavatkozást az idén.
Mint korábban több téma kapcsán a városházi infor-
mációk alapján elõre jeleztük: 2018-ban és jövõre is
számos részen várható fejlesztés, amirõl részletesen
késõbb adunk tájékoztatást.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

www.kozut.hu
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RUBINT RÉKA ÉS KATUS ATTILA IS JÖN

Idén – a megszokottól eltérõen – hamarabb kezdõdött
a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozata. A tizedik félév
január 15-én, 20 oktatóval indult el, régi és új programok-
kal, helyszínekkel és rendezvényekkel. Az idei év különle-
gessége, hogy két hétvégén is lesz fittvasárnap, akkor Ru-
bint Réka és Katus Attila várja majd az érdeklõdõket.

2013 óta rendezi meg az önkormányzat a Mozdulj
Nyíregyháza! programsorozatot. Elõször még csak néhány
órával várták az érdeklõdõket az ingyenes mozgásra, az-
óta azonban kinõtte magát a program és a repertoár is
bõvült. Most már vannak délelõtti és délutáni idõpontok,
nemcsak benti, hanem külterületi helyszínek is, valamint
minden korosztály részére érdekes mozgásformák.

CSALÁDI PROGRAM SZTÁROKKAL
Az idei év különlegessége, hogy február 25-én és

március 11-én családi programra invitálják a nyír-
egyháziakat, mivel a Continental Arénába érkezik
Rubint Réka személyi edzõ, különbözõ fitnesz-
kiadványok, edzésprogramok szerzõje (2017-ben a
Forbes õt választotta a 10. legbefolyásosabb magyar
nõnek a médiában) és Katus Attila személyi edzõ, élet-
mód-tanácsadó, világ- és Európa-bajnok sportoló. A
közös sportoláson kívül életmód-tanácsokat adnak, a
gyerekeket pedig játszóház várja.

GYEREKEKTÕL A SZENIOR KOROSZTÁLYIG

– A napokban rendszereztük a Mozdulj Nyíregyháza!
korábbi órarendjeit és hamar világossá vált számunkra,
hogy ez már a tizedik mozgásrend, ami most elkészült és
mindenféle mozgásforma megtalálható benne. Igyekez-
tünk kicsit tömbösíteni és logikusabban összerendezni
ezeket. Hétfõtõl csütörtökig délelõttönként elsõsorban a

szenior korosztályoknak szólnak a lehetõségek, hiszen dél-
elõtti mozgásokról beszélünk, délután pedig hétfõn, ked-
den, szerdán, csütörtökön 5-tõl 6-ig, illetve külterülete-
ken fél 6-tól fél 7-ig vagy 6-tól 7-ig gerinctorna várja az
érdeklõdõket, 6 órától pedig az erõsebb, aktívabb, kicsit
aerob jellegû mozgásokat igyekeztünk beépíteni az óra-
rendbe – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak Hornyák
Enikõ, az önkormányzat sportreferense.

JÚNIUS 3-IG VÁRJÁK A MOZOGNI VÁGYÓKAT

A tavaly õszi félév is jól sikerült, a vártnál is nagyobb
sikert aratott a szeptemberben bevezetett szenior táncház,
melyen egyre növekvõ létszámban jelentek meg a mo-

zogni vágyó idõskorúak. A gyermekeknek szervezett
„Mozduljka”, valamint a családi foglalkozások kínálata is
tovább bõvült. Az elmúlt 3 hónap alatt igen népszerûvé
vált a lövészet, az atlétika és a judo, illetve telt házzal zárt
a családi tollas. A városlakók számára megnyitott a teke-
csarnok és a lõtér is, sok érdeklõdõ családnak kínált él-
ményben gazdag vasárnapi kikapcsolódást. Az õszi soro-
zat széles körû kínálatában családi hangulatban tartottak
gyerekzumbát, MediBallt és gerincjógaórákat, továbbá igen
aktív zsírégetés zajlott a funkcionális edzéseken. 2018 elsõ
felében június 3-ig tartanak órákat, de minden bizonnyal
az év második felében is lesz majd Mozdulj Nyíregyháza!
programsorozat.                                 (Szerzõ: Kanócz Rita)

2018 ELSÕ FÉLÉVÉBEN MÁR TIZEDJÉRE INDUL A MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!

E kép segítségével egy piloxing edzésbe tekinthetünk bele

LAKOSSÁGI KÉRÉSRE VÁLTOZ-
TATHATNAK A PARKOLÁSON

  Információink szerint a jövõ csütörtö-
ki közgyûlés egyik témája lehet bizonyos
területeken a parkolók fizetõssé tétele. A
városüzemeltetõ céget megkérdezve kide-
rült: náluk régóta napirenden van a kér-
dés, hiszen sokszor a helyben lakók nem
tudnak megállni a házaik elõtt.

 
Több városrészben is problémát jelent,

fõként a belvárosi területeken, hogy haza-
érvén nem tud valaki megállni a lakóhelye
környékén. Fõként ott, ahol nem fizetõsek
a parkolók, viszont azon zónák szélén van-
nak, ahol már pénzbe kerül a parkolás.

 
MÁSNAK OKOZNAK

KÉNYELMETLENSÉGET

Sokan így szeretnék elkerülni a díjakat,
viszont ezzel jelentõsen akadályozzák a la-
kosok normális életvitelét, kényelmét. Ar-
ról nem beszélve, hogy ott ezáltal jelentõ-
sebb a forgalom és zajterhelés is.

 
ÓRIÁSI TELÍTETTSÉG

Dicsõ Péter, a NYÍRVV út- és közterület-
kezelési csoportjának vezetõje szerkesztõ-
ségünk kérdésére azt mondta, lakossági
kezdeményezésre merül fel náluk sokad-
jára a téma, ami most úgy tûnik, a képvise-
lõk elé is kerül. – Ezeknek a részeknek óri-
ási a leterheltsége, tavaly és most is meg-

vizsgáltuk. A szabály szerint, ha a telített-
ségi arány meghaladja a 70 százalékot, az
a parkoló fizetõssé tehetõ. Az üzemeltetési
hatásvizsgálataink alapján ezt mindegyik
új területen jelentõsen meghaladta, a Vas-
vári Pál utca egyes részein például 98 szá-
zalékos volt – mondta.

 
KÖNNYEBBSÉG

AZ OTT LAKÓKNAK

Dicsõ Péter kiemelte, mindegyik újon-
nan fizetõssé váló rész a II-es zónához tar-
tozik majd. A lakcímkártyájukkal igazol-
hatóan ott lakóknak viszont természete-
sen jár a sokak által igénybe vett köny-
nyebbség: így õk mindössze 4070 forin-
tért válthatnak egész évre érvényes lakó-
helykörnyéki bérletet. A csoportvezetõ
hangsúlyozta, a témában nemrégiben több
lakossági fórumot is tartottak, s egyöntetû
volt mindenütt a lakosság véleménye: üd-
vözlik a régóta húzódó döntést. A terve-
zet szerint a következõ részeken lakók
lélegezhetnek fel:  Vasvári P. u. (Dob u.–
Dohány u. között), Holló utca, Sólyom
utca és köz, Hatzel tér és Csillag utca, a
Bujtos utca (Géza u.–Inczédy sor között),
Pazonyi tér (Selyem utca vége), Deák F. u.
(Arany J. u. –Széchenyi u. között), Kölcsey,
Kiss Ernõ és Jósa A. utcák. Persze, ameny-
nyiben a közgyûlés mindezt megszavaz-
za jövõ héten.
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A KOLBÁSZ ÉS A PÁLINKA IS SZEREPET KAP
A FEBRUÁRI FESZTIVÁLON

(Folytatás az 1. oldalról.)

Mint a címlapon megírtuk: Nyírségi Disznótoros Fesz-
tivál néven indul rendezvény február 17-én, Nyíregyhá-
zán, mely a XVII. Nemzetközi Böllérversenyként a nap-
kori, szûk két évtizedes hagyományok folytatása, azon-
ban számos új elemmel.

A már bevált tradíciókat azonban nem dobják el, így az
idén is megtartják a hagyományos versengést a böllérek
között, s ezúttal is nemzetközi mezõnyre számítanak, a
határon túli csapatok érdeklõdésével. A szervezõk kéré-

se, hogy a csapatok úgy készüljenek, hogy a látogatók is
tudjanak kóstolni. Jelentkezni már most lehet: a Napkoro-
na Hagyományõrzõ Lovas és Lövész Egyesület honlapján
és a Facebook-oldalukon megtalálhatóak a nevezési la-
pok. Viszont a korábbi versengés idén kibõvül.

SÜTVE ÉS FÜSTÖLVE IS BÍRÁLJÁK

Az egyik újdonság, hogy amatõr kolbásztöltõ verseny
is lesz, melyhez a szervezõk adják a csapatonként 15 ki-
lónyi darált húst és a felszerelést, a résztvevõknek csak a
fûszert kell hozniuk. Ebbõl egy kilót azonnal lesütnek, hogy
ebben a versenyszámban is indulhassanak, a többit pedig
füstre teszik, s várhatóan egy késõbbi idõpontban fogják
majd azt zsûrizni és díjazni.

SOK ZSÛRI ÉS A KÖZÖNSÉG IS KÓSTOL

A házipálinka-készítõk is válogathatják a legjobbjaikat,
a szervezõk arra számítanak, hogy akár több száz „min-
ta” is beérkezik majd. – Ezért úgy készülünk, hogy há-
romszor hét tagú zsûri bírál majd, s a pálinkák leadása is

több napig tart: 12-én reggel nyolctól 14-én 12.00-ig le-
het behozni a butykosokat. Szándékaink szerint közön-
ségszavazat is lesz, így amit nem kortyol el a zsûri, az
sem vész „kárba” – mondta szerkesztõségünknek Támba
Miklós fõszervezõ.

HAGYOMÁNYOK TESTKÖZELBÕL

– Nagyon örülünk, hogy egy régi hagyományokat fel-
elevenítõ esemény helyszíne lesz Nyíregyháza, mely akár
hosszabb távon a nagyrendezvények sorába is emelked-
het. Az idõsebb korosztály még megélte a disznóvágós
idõket, ám egyre inkább kikopik mindez a falvakból is,
úgyhogy jó lehetõség lesz a felnövekvõ generációnak is
megtapasztalni mindezt testközelbõl – nyilatkozta kérdé-
sünkre dr. Ulrich Attila alpolgármester.

A rendezvényre várhatóan mindössze jelképes, 500 fo-
rintos belépõ lesz, s 140 centiméter alattiak (tehát a gyer-
mekek nagy része) ingyen látogathatja a régi-új rendezvényt.

A kolbász nagyobb szerepet kap majd, mint korábban

Jellemzõ pillanatkép még Napkorról

Dr. Ulrich Attila alpolgármester és Támba Miklós fõszer-
vezõ a sajtótájékoztatón



Éppen ezért sokat dolgozunk azon, hogy rávegyük õket a
rendszeres egészségügyi szûrésekre. Elértük szerencsére,
hogy egyre többen járnak fül-orr-gégészeti kivizsgálások-
ra. Volt, akinek így megmentettük az életét, mert kiderült,
a torkában daganat van, de idõben kezelést tudott kapni.
Õ azóta szerencsére már dolgozik is.

„MISI NOTESZA” A KULCS A KÜLVILÁGGAL

– Jó napot Eszter! Ki tudta váltani a gyógyszerét? – Nem!
– Akkor holnap jöjjön be az irodánkba és elintézzük. Egy
belvárosi erdõs területnél egy kisebb csapatot látogatunk
meg. Többek között itt, a környéken él Eszter is.

– Tudja, már hét éve hajléktalan vagyok – fordul felém.
– A férjem kirakott. Régen dolgoztam, varrónõ voltam,
albérletben éltem. Most nem is csak a hideg, hanem a
betegségem okozza a legnagyobb nehézséget. Cukros
vagyok és a lábaim is nagyon fájnak, érszûkületesek. Kép-
zelje, van három gyerekem. A nagyobbik Hollandiában
él. A középsõ az egyik neves tánciskola növendéke, a leg-
kisebb pedig a nõvéremnél van. Õt minden másnap meg-
látogatom.

– Misike hogy van? – fordul Eszter kérdésével Bélához
(õ az ügyintézõje – szerk.).

– Jól, köszönöm.
– Most nem tudná nekem felhívni a nõvéremet ugye?
– Holnap tessék bejönni, és felhívjuk.
Rövid beszélgetés után újra autóba ülünk, hogy egy kül-

városi parkolóhoz is élelmet vigyünk egy kisebb társaság-
nak. Közben Béláék arról mesélnek, hogy kiemelten ke-
zelik a családokkal való kapcsolattartást. Pogácsás Mihály
kollégájának például van egy notesza, amiben a hajlékta-
lanok hozzátartozóinak a neve és telefonszáma szerepel.

– Ha bejönnek hozzánk az irodába, fel tudják hívni a
családtagjaikat, de olyan is elõ szokott fordulni, hogy ha
õk nem telefonálnak, akkor a rokonok hívnak minket és
érdeklõdnek. Tudnak levelet írni, de például a Facebookon
megnézhetik a családtagjaikat is.

SZÁJRÓL SZÁJRA TERJED
– Van egy felderítés nevû bejárásunk is. Ilyenkor az

új ügyfeleket kutatjuk fel egy felderítési terv alapján, a
régieket pedig az éjszakai szálláshelyükön keressük
fel. Sok bejelentést kapunk, és továbbra is ezt kérjük a
városlakóktól: ha rossz állapotú hajléktalant látnak az
utcán, ne menjenek el mellette. Hívják a 42/504-618-
as telefonszámot! A bizalmi kapcsolat kialakítása na-
gyon fontos az ügyfeleinkkel, de ez sokszor nem megy
könnyen. Van olyan, akivel 3 éve nem jutottunk el
addig, hogy bármit is elfogadjon tõlünk, sõt, még a
nevét sem mondja el nekünk.

A külvárosi parkolóban még találkozunk Jánosékkal, egy
nagy lakótelep központjában pedig Bélával és Sándorral.
Véget ér a bejárás, a házak tetejét is egyre vastagabb hóle-
pel borítja be. Elköszönök Bélától és Sándortól. Nekik
persze még folytatódik a nap, hiszen 24 órában dolgoz-
nak. Miközben a meleg irodába igyekszem, Barna bácsi
képe jut eszembe: a kis pirospozsgás öregúré, télen, póló-
ban és rövidnadrágban. Csak a helyszín most már nem az
utca, ahol évekig élt, hanem az egyik nyíregyházi idõsek
otthona...                                        (Szerzõ: Bruszel Dóra)

– Általánosságban elmondható, hogy ezek a találkozá-
si pontok, ahol õk várakoznak, oktatási, nevelési intéz-
ményektõl távol esnek. Okkal tartózkodnak egy adott hely-
színen. Van, hogy elhagyatott házakba költöznek be, vagy
erdõben, pici sátorban alszanak, pincékbe, távhõaknákba
bújnak be. Õk más szemmel tájékozódnak, mint egy át-
lag ember. Nekik ez az életben maradásról szól.

NYÍREGYHÁZA KEDVEZÕ
HELYZETBEN VAN

– Nyíregyháza viszonylag nagyon kedvezõ hely-
zetben van, ugyanis a szociális ellátások között léte-
zik egy olyan, hogy lakbértámogatás. Ezt elsõsorban
hajléktalan emberek vehetik igénybe, egy éven ke-
resztül maximum havi 25 ezer forintos támogatást is
jelent. Ebben mi közvetítõ szerepet játszunk, ajánl-
juk õket a támogatásra. Aki megkapja és él vele, an-
nak ez egy óriási lehetõség lehet arra, hogy kitörjön
a hajléktalanságból.

– Volt, akinél pszichikailag nagy nyomást jelentett, hogy
10 éve hajléktalan volt, és egyik napról a másikra hirtelen
fedél lett a feje felett, bekerült egy lakásba, egy stabil kö-
zegbe. Korábban neki meg kellett harcolni mindennap a
hideggel, az élelem megszerzésével. Éppen ezért az is a
feladatunk, hogy aki ki akar törni ebbõl az élethelyzetbõl,
lakhatáshoz juttassuk.

ENNI VAGY TISZTÁLKODNI
– Középiskolai hallgatóknak érzékenyítõ elõadáso-

kat is szoktunk szervezni. Legelsõ alkalommal egy haj-
léktalan ember is eljött velünk és beszélt a sztereotí-
piákról, hogy a legtöbben úgy általánosítják a fedél
nélkül élõ embereket, hogy koszosak és nem gondol-
nak bele abba, hogy ennek lehet mögöttes tartalma.
Õ rendszeresen tisztálkodott, de persze ennie is kel-
lett. Ahhoz pedig, hogy ételhez jusson, dobozolásból
tartotta fenn magát, vagyis kukázott. Így döntenie kel-
lett: vagy kukázik és így eszik, vagy elmegy a nappali
melegedõbe és kivár egy hosszú sort, hogy letisztál-
kodhasson. Õ az elõbbit választotta.

– Az egészségügyi problémák nagyon gyakoriak a haj-
léktalanok körében – veszi át a szót Sándor. Sokszor nem
mennek idõben orvoshoz, nem keresik fel a szakrendelõt.

HAJLÉKTALANELLÁTÁS
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BEJÁRTUK A HAJLÉKTALAN-LÉT ÁLLOMÁSAIT
ITT MINDEN AZ ÉLETBEN MARADÁSRÓL SZÓL

Utcákon, közterületeken látjuk õket. Sokféle statiszti-
ka forog közszájon számukat illetõen, ami azonban biz-
tos, hogy ez napról napra változik. De vajon hol húzód-
nak meg a kemény hideg elõl, és hogy jutnak el a nincste-
lenségbõl a facebookozásig? A Periféria Egyesület mun-
katársaival a hajléktalanok nyomába eredtünk, szakadó
hóesésben, mínusz két fokban...

A nyíregyházi Dávid Mihály, az ország legismertebb
magánmeteorológusa szerint a tél leghidegebb napjaira
január elsõ felében és február 10-e körül kell számítani.
Ha a jóslat nem is pontosan, de beteljesedni látszik, ugyanis
mostanság napközben alig emelkedik a hõmérséklet nul-
la fok fölé és a táj is egyre gyakrabban fehéredik ki. Ilyen-
kor pedig az odafigyelés, a segítség életet is menthet...

NAPI SZINTEN 35–40 FÕT LÁTNAK EL

Délután háromnegyed egy van. Az Október 31-e té-
ren lévõ digitális hõmérõ mínusz két fokot mutat,  egyre
sûrûbben esik a hó. Hamar odaérünk az Eötvös utca 1.
szám alá, itt van a Periféria Egyesület székhelye. A szo-
ciális munkások már a kenyereket és a félszáz konzervet
csomagolják, de bekerül az autóba a 30 literes teahordó

és 4 zsáknyi ruha, valamint takaró is. Fodor Béla utcai
szociális munka team-vezetõvel és Valik Sándor utcai
szociális munkással indulunk el az úgynevezett ellátási
terület bejárásra, hogy a város több pontján felkeressük
az utcán, közterületeken élõ hajléktalan embereket. Ilyen-
kor meleg teát, élelmet, ruházatot, takarót szoktak vinni
nekik, de ezek az alkalmak arra is jók, hogy rendszeres
kapcsolatot tartsanak fenn velük.

– Mindennap egy órakor indulunk el meghatározott el-
látási pontokra, és ezt a hajléktalanok tudják is, mindig
várnak minket. Van olyan, aki 10 éve az ügyfelünk, de
olyan is, aki az egyesületünk megalakulása óta, vagyis
lassan 23 éve – kezdi a beszélgetést Béla. Nem lehet csak
egy problémára kisarkítani a hajléktalanságukat és keres-
ni a választ a miértekre. Általában ez több összetevõbõl
áll: van, aki azért került az utcára, mert elveszítette a
munkáját, de olyan is, aki elvált, vagy éppen meghalt egy
családtagja és ezt nem tudta feldolgozni. Sokrétû a fel-
adatunk, de ilyenkor, télen a hangsúly mindig az életmen-
tésen van, hogy ezek az emberek ne fagyjanak meg a köz-
területen.

NEHEZEN LEHET ELVISELNI A HIDEGET

Alig néhány perc múlva már egy fás-bokros területen va-
gyunk. Hamar megtudom, régi ismerõsökhöz mentünk. Itt
„él” Margit, János és Miklós. Õk szinte az egész évet a sza-
badban töltik, ezért a szociális munkások naponta megláto-
gatják õket. Most konzervet, kenyeret és forró teát kapnak,
de beszélgetünk is velük. (A Nyíregyházi Kenyérgyártól min-
den héten 18 kiló kenyeret kap az egyesület, de van német-
országi adományozójuk is. Az önkormányzat pedig több
mint 20 éve támogatja az egyesületet.) Margit két éve van
az utcán, Jánosék pedig 10. Azt mondják, éjjeli menedék-
helyre nem mennek, mert félnek, hogy kirabolják õket, így
inkább kint vannak. Havonta egyszer váltás ruhát kapnak,
illetve egy takarót is. Miután megtelnek a kétliteres mûanyag
flakonok forró teával, elköszönünk tõlük, és egy kiserdõhöz
folytatjuk utunkat.
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MÁJUS

NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODA SÓSTÓN
A munkaterület átadásával elindult a sóstói négycsilla-

gos szálloda építése. A wellness-konferencia hotel a Mo-

dern Városok Program keretében 4 milliárd forintból ké-
szül el, s várhatóan 2018 júniusában adják át.

EGYEDÜLÁLLÓ INNOVÁCIÓ
Világszínvonalú és egyedülálló terményszárító techno-

lógiát fejlesztett ki és állított üzembe a nyíregyházi szék-
helyû Szuro-Trade Kft. A mezõgazdasági vállalkozás olyan

berendezést valósított meg, amely gáz és más külsõ hõ-
energia-forrás nélkül képes a terményeket szárítani.

NYÍREGYHÁZA LETT AZ ÉV VÁROSA
Az Utazó magazin 2017-ben is meghirdette az elmúlt

év legjobb turisztikai szolgáltatóit keresõ közvélemény-
kutatását. Az olvasói szavazatok, valamint szakmai véle-
mények alapján 2016-ban az év városa Nyíregyháza lett.
Az elismerést dr. Kovács Ferenc polgármester vette át dr.
Érsek M. Zoltántól, Az Utazó magazin fõszerkesztõjétõl és
Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelõs
miniszterelnöki megbízottól a fõvárosban, a Moments Hotel
Budapest konferenciatermében.

EGYÜTTMÛKÖDIK A WIZZ AIR AZ EGYETEMMEL
Öt felsõoktatási intéz-

ménnyel, köztük a Nyíregy-
házi Egyetemmel kötött
együttmûködési megálla-
podást a Wizz Air. A doku-
mentumot dr. Kiss Ferenc
általános rektorhelyettes, az
intézmény vezetõje írta alá
a nyíregyházi felsõoktatási
intézmény részérõl.

ELISMERÉS NYÍREGYHÁZÁNAK MADRIDBAN
Nem túlzás azt állítani, hogy Nyíregyháza felkerült az

idegenforgalmi világtérképre. Igaz, jellemzõen a környezõ
országok vendégei pihennek nálunk, de az ENSZ Turiszti-
kai Világszervezetébe elsõ magyar városként kerültünk be.

A hírt csak erõsíti, hogy szintén májusban az Év Városa is
lettünk, így egy újabb országos díjjal gazdagodtunk.

ONLINE ELÕJEGYZÉS A KÓRHÁZBAN
Elindult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Egyetemi Oktatókórház online elõjegyzési rendszere. A

jövõben a Jósa András Oktatókórház Szülészet-Nõgyó-
gyászati Osztályának szakrendeléseire már lehetõségük van
a betegeknek arra is, hogy az interneten idõpontot foglal-
janak. A járóbeteg szakrendelésen egyébként éves szinten
közel 100 ezer fõt látnak el.

ÖTCSILLAGOS FÜRDÕINK VANNAK!

Ötcsillagos minõsítést kapott három kategóriában is az
Aquarius Élmény- és Parkfürdõ a Fürdõk Nemzeti Tanúsító
Védjegy rendszerében. Élmény-, gyógy- és strandfürdõként
is az ország élvonalába került Sóstó, hiszen három ötcsil-
lagos minõsítéssel eddig csak Hajdúszoboszló, Gyula, Sár-
vár és Zalakaros rendelkezett.

ELECTROLUX-FUTÁS
Május 20-án nagy sikerrel zajlott a III. Electrolux Nyíregy-

háza Félmaraton és Családi Futóverseny Nyíregyháza belvá-
rosában. A rendezvényt dr. Kovács Ferenc polgármester és
Alessio Bonfanti, az Electrolux Lehel Kft. nyíregyházi gyárá-
nak igazgatója nyitotta meg. A minden korosztály számára
mozgáslehetõséget biztosító futóversenyen a családok 2700
méteren mérhették össze a tudásukat. Az edzettebbek 2-4 fõs
váltóban vagy a félmaraton versenyszámban is indulhattak.

SZÉPKORÚAK SPORTTALÁLKOZÓJA
Negyedik alkalommal rendezték meg a Nyíregyházi

„Szépkorúak” Sporttalálkozóját a Városi Stadionban, mint-
egy 600 résztvevõvel.

60 ÉVES A SZABOLCS NÉPTÁNCEGYÜTTES

60 éves jubileumát ünnepelte a Szabolcs Néptáncegyüttes.
Az ez alkalomból rendezett gálamûsort május 20-án te-
kinthette meg a nagyközönség a Continental Arénában.

JÚNIUS

EGYMILLIÓS ADOMÁNY A KÓRHÁZNAK
Egymillió forint értékû adományt kapott a Jósa András

Oktatókórház a MARSO Kft.-tõl. Ezzel az egészségügyi in-
tézmény két alapítványát, az Egészséges Újszülöttekért Ala-
pítványt és a Beteg Gyermekekért Alapítványt támogatják.

ÚJRA HELYI ÉRTÉK DÍJAT KAPOTT AZ NYTV

Az ország legjobb helyi hírmûsorai között tartják szá-
mon a Nyíregyházi Televízió Híradóját. A Helyi Televízi-
ók Országos Egyesületének egri találkozóján kiosztották a
Helyi Érték Díjakat, melyen szerkesztõségünk újabb elis-
meréssel gazdagodott. 2016-ban a dokumentumfilmek
kategóriájában kaptunk kitüntetést, 2017-ben a Híradó
pályázatot találta díjra érdemesnek a szakmai zsûri.

A RÖPLABDA IS LÁTVÁNY-CSAPATSPORT
Június 13-án dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgár-

mestere, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke és dr. Sza-

bó Tünde sportért felelõs államtitkár sajtótájékoztatót tar-
tottak a parlament által elfogadott új TAO-törvényrõl. A
módosításnak köszönhetõen a jövõben a röplabda sport-
ágat is a látvány-csapatsportok közé sorolják.

MEGALAKULT A KÖZNEVELÉSI TANÁCS
Alakuló ülését tartotta Nyíregyháza Köznevelési Taná-

csa. A szervezet azért jött létre, mert az elmúlt idõszakban
a köznevelés területén olyan változások történtek, ame-
lyek nagymértékben befolyásolták az oktató-nevelõ mun-
kát. A város területén mûködõ valamennyi intézménytí-
pus képviselteti magát a tanácsban, így a jövõben egysze-
rûbb és pontosabb lesz az információáramlás.

MENTÕHELIKOPTER-LESZÁLLÓPÁLYA

Ünnepélyes keretek között átadták a mentõhelikopter-
leszállópályát a Jósa András Oktatókórház Gyermekgyó-
gyászati Tömbjének tetején. Ezzel megteremtették a leg-
magasabb szintû sürgõsségi betegellátás minden feltéte-
lét, hiszen a gyorsaság fontos tényezõ az életmentésben.

BÕVÜLT A PIACI PARKOLÓHELY-KÍNÁLAT
27 új parkoló és 6, rakodásra alkalmas megálló segíti az

árusokat és a vásárlókat nyártól a Búza téri piaccsarnok mel-
letti területen, ezzel már 510 helyen várakozhatnak az autó-
sok. A parkolóhelyek mellett 50 méter hosszúságú járdasza-
kasz is megújult a vásárcsarnok Búza utca felõli oldalán.

VÁSÁRTÉRI ARCULAT
Új arculatot kapott a Tokaji úti Vásártér. A piac több

mint 180 méter hosszú betonkerítésére a Mûvészeti Szak



92018. JANUÁR 19.

VISSZATEKINTÔ

középiskola diákjai festettek fel ikonikus városi épülete-
ket, nyíregyházi jelképeket és mókás életképeket.

MICHELIN BRINGAFESZTIVÁL
Hetedik alkalommal rendezték meg a Michelin Bringa-

fesztivált Nyíregyházán, ahol idén is számos programmal

várták a családokat a szervezõk. A Michelin Hungária Kft.
a nap során a Krúdy Ház mellett egy új kerékpártárolót is
átadott a városnak. Dr. Ulrich Attila alpolgármester és dr.
Nemes Attila, a Michelin nyíregyházi gyárának igazgatója
együtt leplezték le a „Kerékpárfát”.

ÚJ PADOK ÉS SZELENCÉK
Egy többéves koncepció keretében kicserélte a közterü-

leti padokat és a szemetesszelencéket a Városüzemeltetés
a Malomkertben. A városrész 46 új hulladékgyûjtõt és 17
padot kapott. Az utcabútorok erõsebbek és idõtállóbbak,
így komfortosabbá tehetik az ott élõk mindennapjait.

ÉLETMENTÕ ESZKÖZÖK
13 darab defibrillátort és 21 elsõsegélyládát kaptak a

megyei kormányablakok. A több mint 4 millió forint össz-
értékû eszközöket a megyei kormányhivatal vásárolta meg
állami forrásból.

POLGÁRÕR VÁROS LETT NYÍREGYHÁZA

23. alkalommal rendeztek Országos Polgárõr Napot Magyar-
országon. 2017-ben Nyíregyháza adott otthont a nagyszabású
rendezvénynek, és kapta meg a „Polgárõr város” kitüntetõ
címet. Az eseményen 150 új polgárõr is fogadalmat tett.

FEJLESZTÉSEK AZ ÁLLATPARKBAN
Dr. Kovács Ferenc polgármester és Gajdos László, a

Nyíregyházi Állatpark ügyvezetõje június 19-én sajtótájé-
koztatón jelentették be, megkezdõdik a Nyíregyházi Ál-
latparkban a Pangea Ökocentrum építése és már folya-
matban vannak a tervezési-elõkészítési munkálatai egy
„Jégkorszaki attrakciónak”. A két beruházás egy 5,2 milli-
árdos fejlesztés keretében valósulhat meg.

EURÓPA-LIGA
Nyíregyházán rendezték június 15–18-a között a férfi

röplabda Európa-liga 2. fordulójának mérkõzéseit. A ma-
gyar csapat mellett Dánia, Ukrajna és Izrael lépett pályára
a Continental Arénában. A mieink Izraelt legyõzték, a dá-
noktól és az ukránoktól viszont vereséget szenvedtek. Ez-
zel a magyar együttes nem jutott a négyes döntõbe.

HÜBNER STRANDRÖPLABDA
„A nyár egyik legboldogabb rendezvénye” – így jelle-

mezték a szervezõk a Hübner Strandröplabda Fesztivált.
Hatodik alkalommal szervezték meg a tornát, és ezúttal is

a jó hangulatról szólt az esemény, de az amatõr csapatok
is nagy csatákat vívtak négy napon keresztül a Kossuth té-
ren épített pályán.

JÚLIUS

A CANTEMUS A VB-N
Július 14-én este kezdetét vette magyar szempontból

minden idõk egyik legnagyobb és legösszetettebb sport-
eseménye, amelyen a földkerekség legjobb úszói, vízilab-
dázói, mûugrói, mûúszói és óriástorony-ugrói, valamint a

legjobb nyílt vízi úszói harcoltak a világelsõségért. Méltó
módon képviseltettük mi is magunkat: segítettek itteni ön-
kénteseink, mi több, a megnyitóünnepségen fellépett a
Cantemus Gyermekkar is.

STRANDRÖPLABDA-BAJNOKSÁG
Nyíregyházán rendezték a strandröplabda-bajnokság

második fordulóját, és a Sóstón tartott selejtezõk után a
finálé helyszíne a Kossuth tér volt. A nõknél a nyíregyházi
Vacsi Evelin–Szombathelyi Szandra páros nagy csatában
gyõzte le a bajnoki címvédõ Lakatos–Lutter kettõst, míg a
férfiaknál a Rozgonyi–Bán duó diadalmaskodott.

STRANDFOCITORNA
Nyíregyházán rendezték az ország legnagyobb

strandfocitornáját. 44 együttes nevezett, és négy nõi gárda
is rajthoz állt. A mérkõzések helyszíne a sóstói strand volt.

ÉREM AZ OLIMPIÁRÓL
Két éremmel tért haza a Gyõrben rendezett Európai If-

júsági Olimpiáról Hatházi Dóra. A nyíregyházi úszó vál-
tóban egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett.

ÓVODA ÉPÜL A KÓRHÁZBAN
Dr. Ulrich Attila alpolgármester, Novák Katalin család-

és ifjúságügyért, nemzetközi ügyekért felelõs államtitkár,
valamint dr. Adorján Gusztáv, a kórház fõigazgatója ün-
nepélyesen elhelyezték a Jósa András Oktatókórházban
épülõ új óvoda alapkövét. A 75 férõhelyes óvoda 320 mil-
lió forintból épülhet meg, ahol a csoportszobák, játszóud-
varok és kiszolgálólétesítmények mellett tornaszobát,
sószobát és logopédiai foglalkoztatót is kialakítanak.

AUGUSZTUS

TÖBB MINT 100 ÚJ MUNKAHELY
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelen-

tette, hogy a Hübner-H Gumi- és Mûanyagipari Kft. 3,3
milliárd forintot meghaladó beruházása során bõvíti a nyír-
egyházi jármûipari gyártóüzemét és ezzel 125 új munkahe-
lyet hoz létre a szabolcsi megyeszékhelyen. A fejlesztéshez
pedig a magyar kormány – egyedi kormánydöntés alapján
– 844 millió forint vissza nem térítendõ támogatást biztosít.

NYÍREGYHÁZA NYERTE A SPORTTALÁLKOZÓT
Nyíregyháza csapata nyerte meg a Megyei Jogú Váro-

sok XV. Sporttalálkozóját, melyet Debrecenben rendeztek
augusztus 24-25-én. A polgármesteri hivatal dolgozóiból
álló, Batizi Tamás kabinetvezetõ és dr. Szemán Sándor cím-
zetes fõjegyzõ által vezetett csapat a  viadal történetében
elsõ ízben hódította el az összetett verseny gyõztesének
járó vándorserleget, jogot szerezve ezzel a következõ évi
találkozó megrendezésére.

VÉBÉ-SIKER, ORSZÁGOS CSÚCCSAL
Szenzációs eredményt ért el a Nyíregyházi Sportcent-

rum atlétája az Atlétikai Világbajnokságon Londonban.

Helebrandt Máté 50 kilométeres gyaloglásban a hatodik
helyen végzett. A 16 éves országos csúcsot négy perccel
döntötte meg élete legjobb nemzetközi eredményét elér-
ve, mely egyben a magyar gyaloglósport legnagyobb sike-
re is! A szenior úszók hazai rendezésû világbajnokságán
pedig dr. Szokol Dianna tett ki magáért, számos érmet
begyûjtve.

NYÍREGYHÁZA A NÉPTÁNC FÕVÁROSA

Augusztusban rendezték meg a VIII. Nyírség Nemzet-
közi Néptáncfesztivált. Nyolc országból 400 táncos érke-
zett a szabolcsi megyeszékhelyre, hogy izgalmas, látvá-
nyos produkcióit bemutassa.

TELEPHELYET BÕVÍT AZ EISSMANN
Böszörményi Attila, az Eissmann Automotive Hungaria Kft.

ügyvezetõje bejelentette, a tervek szerint 6–6,5 millió eurót
fordítanak jelenlegi telephelyük bõvítésére városunkban.

BRONZÉRMES DISZKOSZVETÕ
Bronzérmes lett a Tajpejben rendezett Universiadén

Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvetõ remek telje-
sítményt nyújtott, és dobogóra állhatott a rangos versenyen.

NYÍREGYHÁZA A VÁSÁRHELYI FORGATAGON
Nyíregyháza volt a díszvendége a Vásárhelyi Forgatagnak. 

A magyar kulturális városnapokként létrejött rendezvényso-
rozaton a marosvásárhelyiek ízelítõt kaptak a népi hagyomá-
nyainkból, megismerhették többek között a nyíregyházi
gyógyfürdõket, az állatparkot és a Lego-gyárat. A rendez-
vényen részt vett dr. Kovács Ferenc polgármester, aki tár-
gyalásokat folytatott Marosvásárhely polgármesterével.

XV. NYÍREGYHÁZI HUSZÁRTALÁLKOZÓ

Augusztus 26-án kezdõdött el a jubileumi XV. Nyíregy-
házi Huszártalálkozó. Az ünnepélyes megnyitón dr. Ko-
vács Ferenc polgármester és dr. Benkõ Tibor, a Honvéd
Vezérkar fõnöke is köszöntötte a hagyományõrzõket.

ÉNYDÚS VOLT 2017  II.
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Nagy Krisztián, szerkesztõségünkben

NAGY KRISZTIÁN ÚJRA AZ X-FAKTOR SZÍNPADÁRA VÁGYIK

FOLYAMATOSAN MEGÁLLÍTJÁK AZ UTCÁN

A 2017-es X-Faktor elsõ élõ adása elõtt derült ki, hogy
Radics Gigi mentoráltja, a nyíregyházi születésû Nagy
Krisztián végül önszántából feladta a versenyt. A napok-
ban azonban az énekes szerkesztõségünk ajtajánál csen-
getett és közölte a jó hírt: már jól van és elõbb vagy utóbb,
de vissza fog térni a tehetségkutató színpadára.

Az egyik népszerû kereskedelmi csatorna tehetségkuta-
tó mûsorának háza tája az utóbbi két évben nem volt men-
tes a meghökkentõ bejelentésektõl, amelyek aztán bulvár-
hírek tucatjait szülték. 2016-ban a mûsor készítõi kizárták
Petics Kristófot és helyére Mata Ricsi lépett be, tavaly pedig
a nyíregyházi születésû Nagy Krisztián adta fel a versenyt,
a hírek szerint azért, mert nem bírta az X-Faktor terheit. Ezt
azonban szerkesztõségünknek õ maga cáfolta.

HATALMAS LEHETÕSÉG VOLT

– A válogatók során eljutottam egy bizonyos pontig,
amikor ugyan még próbáltam saját magamat motiválni,
és bizonygattam, hogy tetszeni fogok a nézõknek és a
mentoroknak is, de végül fel kellett adnom a versenyt. Nem
tudtam feldolgozni az élményeimet, amelyek a tehetség-
kutatótól teljesen függetlenül értek. Beteg lettem, gyógy-
szereket kellett szednem, hogy helyre tudjam tenni ma-
gam. Rengeteget szenvedtem, amikor hazajöttem, de az

egészségem mindennél fontosabb volt. Sokat sírtam, gyöt-
rõdtem. Hatalmas lehetõség lett volna számomra az X-
Faktor, de úgy érzem, soha semmi nem késõ.

ÚTON-ÚTFÉLEN MEGÁLLÍTJÁK

– Most próbálok egyrõl a kettõre lépni. Hihetetlen,
hogy még mindig folyamatosan megállítanak az embe-
rek az utcán, hogy énekeljek nekik, na meg biztatnak,
hogy ne adjam fel. A verseny óta volt már egy fellépé-
sem, fantasztikus érzéssel töltött el, hogy újra színpadra
állhattam. A következõ február 24-én lesz, ráadásul itt,
Nyíregyházán.

„VISSZA FOGOK TÉRNI”

– Rengeteg idõt töltök szülõvárosomban, Nyíregyházán.
Gyönyörû hely, szeretnék ide beköltözni és élni az utam-
ba kerülõ lehetõségekkel. Cikáznak a fejemben a gondo-
latok, hogy mit fogok csinálni a jövõben. Sajnálom Radics
Gigit, a mentoromat, hogy nem tudtam neki bizonyítani,
ki is valójában Nagy Krisztián. Nem ismerhette meg a lel-
kem legbelsõ énjét, de elõbb-utóbb vissza fogok térni az
X-Faktor színpadára, sõt! Idén újra jelentkezek, mert meg
szeretném mutatni, hogy mire vagyok képes.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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TÁ JÉKOZTATÁS

Kéményseprõipari sormunka ütemterv

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központja tájékoztatása szerint Nyíregyháza területén
a lakosság részére a sormunkát 2018-ban március 1. és október 31. kö-
zött folyamatosan végzik.

A tervezett sormunka a kéményseprõipari szerv megrendelés nélkül,
rendszeres idõközönként, tûzbiztonsági okból végzett ellenõrzõ tevékeny-
sége, amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelõberendezés égéstermé-
kének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továb-
bá a bekötõ- és összekötõ elemek átvizsgálására, szükség szerinti tisztítá-
sára, négyévenkénti mûszaki felülvizsgálatára.

2018. január 1-tõl a sormunka csak a társasházakban és a lakásszövet-
kezeti lakóépületekben kötelezõ, és a természetes személyek tulajdoná-
ban lévõ ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetõk (kémények) eseté-
ben – a kéményseprõ által megajánlott elsõ két idõpontban ingyenes. Az
érintett ingatlan tulajdonosát a tervezett sormunka ütemezett idõpontjá-
ról két héttel korábban értesítik.

A társasházzá nem alakult, és gazdálkodó szervezet székhelyeként,
telephelyeként, fióktelepként be nem jegyzett egylakásos ingatlanok
tulajdonosai – zömmel családiház-tulajdonosok – részére a sormunka
nem kötelezõ, de ajánlott. A kéménytulajdonosok vagy kéményhaszná-
lók kezdeményezésére a közszolgáltató – közöttük ellátási területén a
katasztrófavédelem kéményseprõipari szerve – egy közösen egyeztetett
idõpontban, a törvényben elõírt gyakorisággal, ingyenesen végzi el a
felülvizsgálatot.

A gazdálkodó szervezetek tulajdonában vagy használatában lévõ egy-
lakásos ingatlanoknál a kéményellenõrzés a tüzelõ-fûtõberendezés faj-
tájától függõen évente vagy kétévente kötelezõ. A kéményseprõipari te-
vékenységet megrendelésre a területi kéményseprõipari szolgáltató vég-
zi, költségtérítés ellenében.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további
információ elérhetõ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
weboldalon, vagy a 1818-as telefonos ügyfélszolgálaton.
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BOHÓZAT ÉS DRÁMA, HUMOR ÉS VÉR
„Egyelõre úgy néz ki, tartani tudjuk azt, amit szeret-

tünk volna – hogy az évad a legkülönfélébb színházi nyel-
vek és fogalmazásmódok, akár ízlések felvonulása legyen,
és hogy megmutathassuk a közönségnek, társulatunk egy-
mástól távol esõ gondolkodásmódú színházi alkotók, ren-
dezõk nyelvét egyaránt magas színvonalon beszéli. Ké-
pesek vagyunk a szakma élvonalából érkezõ rendezõk
elképzeléseit megvalósítani, és így a közönségnek is a
lehetõ legszélesebb spektrumát mutatni annak, ami a hi-
vatásunk.” Göttinger Pál, a Móricz Zsigmond Színház
fõrendezõjének sorait olvashatják:

A Sherlock egy precíziós gépezet, egy nagyon aprólé-
kosan szerkesztett, óramûre járó színházi bûvészmutat-
vány, a történetmesélés mellett az átöltözések és hely-
színváltások szinte átláthatatlanul bonyolult láncolata,
amely leginkább a virtuozitásával hat. A Carmen egy el-
sõsorban a szívre ható elõadás lett: az egyszerû, vissza-
fogott teatralitásból nagy egyéni teljesítmények ragyog-
nak ki, íróilag, színészileg és énekesként is. A Diótörõ
egy gyerekdarabtól szokatlan zenei igényességû, nagy-
szabású élõzenés mesemusical, látomásos, vad és ener-
gikus. A Leenane szépe a történetmesélés felnõttesebb
módja: kegyetlenség és szeretet, tragédia és humor, szel-
lemesség és szívbemarkolás elegyedik benne. Az Illat-
szertár a nagyszínpadi színjátszás magasiskolája: egy fi-
nom, áttetszõ történet, humorral, emberismerettel, és
hatalmas társulati munkával elkészítve.

AZ UTOLSÓ „A HÜLYÉJE”

Rendezõink sorában Szente Vajk, Sediánszky Nóra,
Tucker András, Olt Tamás, Puskás Tivadar, Mohácsi Já-
nos, Halasi Dániel és jómagam után most Koltai M. Gá-
bor és Szõcs Artur következik, majd Szabó Máté, Végh
Zsolt, Urmai Gábor és Fehér Balázs Benõ. Bemutattuk
az Asszony asszonynak farkasa címû darabot, ami egy
elemi erejû és hátborzongatóan sötét, véres humorral át-
szõtt reneszánsz dráma a testiségrõl, vágyról és pusztí-
tásról. Utána a Chicago, a zenés mûfaj egyik koronaék-
szere, nagyszabású és energikus, áradó és mulatságos –
színházunkban az utóbbi évek zeneileg is legizgalma-

sabb vállalkozása. Ezután klasszikus dráma következik,
a Don Carlos, gondolkodásra, elmélyülésre, saját magunk
komolyan vételére hívó remekmû. Az évadot egy kama-
ravígjáték és egy nagyszínpadi bohózat zárja majd. A
rózsák háborúja egy filmsikeren alapuló történet, egy vá-
lóper részletein keresztül mutatja be az egymásra utalt
emberek játszmáit. Az utolsó bemutatónk A hülyéje lesz,
Feydeau megunhatatlan bohózatának új változata – kö-
zéppontjában, mint minden bohózatéban, a kis emberi
hazugságokon át elszabaduló lavina, kacagtató fordula-
tokon át hullámzó félreértés-folyam.

ÉLETVESZÉLYES MUTATVÁNY

Felnõttelõadásaink idén az egymásra utaltságról, az
emberek egymásba kapaszkodásáról szólnak – gyerekelõ-
adásaink (A kék pék, Mirr-Murr kalandjai, A dzsungel
könyve, Maszmók Afrikában) pedig a célok elérésérõl, az
otthon melegérõl, a valahova tartozásról, a kíváncsiságról
és a tanulásról. Mint látható: minden munkánkban magas
minõséget várunk el magunktól, mégis azon fáradozunk,
hogy színházi vállalkozásaink egymástól a lehetõ legjob-
ban különbözzenek. Életveszélyes mutatvány, de eddig
még nem estünk le. Drukkoljanak!

(Szerzõ: Göttinger Pál)Göttinger Pál

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 20., szombat 19.00 Chicago, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

Január 22., hétfõ 19.00 Chicago, Kelet bérlet, Nagyszínpad

Január 23., kedd 9.30 Mirr-Murr kalandjai, Shrek bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Mirr-Murr kalandjai, Zsebibaba bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Chicago, Hevesi bérlet, Nagyszínpad

Január 24., szerda 14.00 Mirr-Murr kalandjai, Jégvarázs bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Chicago, Móricz bérlet, Nagyszínpad

Január 25., csütörtök 10.00 Mirr-Murr kalandjai, Shrek bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Illatszertár, Zrínyi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Vasvári „C” bérlet, Krúdy Kamara
19.30 Prah-Milliomosok (A Dézsavü Színkör elõadása), Bérletszünet, MÛvész Stúdió

Január 26., péntek 19.00 Illatszertár, Déryné bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Simor kamara kombinált bérlet, Krúdy Kamara
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14JANUÁR
VASÁRNAP

13JANUÁR
SZOMBAT12JANUÁR

PÉNTEK

14JANUÁR
VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Január 20., szombat 16.00 Fatum Nyír-
egyháza–Vasas nõi röplabda MK mér-
kõzés közvetítése
Január 21., vasárnap 20.30 Fatum Nyír-
egyháza–Vasas nõi röplabda bajnoki
mérkõzés közvetítése

Január 19., péntek 19.00 Bánki torna-
terem, Sunshine-NYIKSE–Békés kosár-
labda-mérkõzés
Január 20., szombat 17.30 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–Bony-
hád kosárlabda-mérkõzés
Január 21., vasárnap 17.00 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Vasas nõi
röplabda bajnoki mérkõzés

SPORTPROGRAM

SIKER AUSZTRÁLIÁBAN
Idei második versenyén máris dön-

tõt játszhatott Fucsovics Márton, aki
karrierje ötödik trófeájáért szállt harc-
ba az olasz Andreas Seppi ellen Can-
berrában. A találkozót 5–7, 6–4, 6–3
arányban nyerte Seppi, de a nyíregy-
házi teniszezõ ettõl függetlenül fontos
pontokat szerzett, így 80. a legfrissebb
világranglistán. A döntõ után a magyar
játékos Melbourne felé vette az irányt,
ahol karrierje elsõ fõtáblás meccsét si-
kerrel vívta az Australian Openen.

TEREMBAJNOKSÁG
A hétvégén újabb tizenöt mérkõzés-

sel folytatódott a teremlabdarúgó baj-
nokság. Több mérkõzés vált igazi rang-
adóvá és a nagy küzdelmek után száz-
tizenhat gól esett a csütörtöki forduló-
val együtt. Már csak két csapat százszá-
zalékos, az „A” csoportos HET-BAND
KFT. és a „D” csoportos DZSINGA FC
személyében. Szinte minden csoportban
még legalább öt csapat esélyes a dön-
tõbe kerülésre. Egy együttes, a BERG-
LAND KFT. áll még pont nélkül.

FONTOS GYÕZELEM
Nagyon kellett már a gyõzelem a

Nyíregyházi Sportcentrum NB II-ben
szereplõ nõi röplabdacsapatának. Ne-
héz helyzetben vannak Nagy Attila ta-
nítványai, hiszen a bajnokságban a leg-
fiatalabb csapatként, serdülõ korú spor-
tolókkal megtûzdelve próbálnak hétrõl
hétre tisztességesen helytállni. Ezen a
hétvégén ez hatványozottan sikerült is
nekik, hiszen szombaton hazai pályán
3:2-re legyõzték a Békéscsabát, vasár-
nap pedig 3:1 arányban a TFSE csapa-
tán kerekedtek felül. Az U21 is két mér-
kõzést játszott a hétvégén. Az elsõ össze-
csapáson 3:0 arányban felülkerekedett
a Sportcentrum a budapesti Herkules
gárdája felett, a második ütközetén alul-
maradt 0:3-ra a DVTK-val szemben.

FEDETT PÁLYA
Az újoncok és a serdülõk nyitották az

ország keleti régiójában a fedett pályás
bajnokságok sorát. A Nyíregyházi Sport-
centrum szervezésében zajló viadalnak
az egyetem Atlétika Csarnoka adott ott-
hont. Számos kiemelkedõ nyíregyházi
eredmény született. Ilyen volt például
Varga Péter 7 méter fölötti ugrása (7,08
m), ami a felnõttek között is figyelemre-
méltó teljesítmény. Jó formában van
Kerekes László, aki férfi súlylökésben
16,73 méterre repítette a golyót, ezzel
magabiztos gyõzelmet szerezve a me-
zõnyében. Pál Robin 14,98 méteres ug-
rása hármasugrásban aranyérmet ho-
zott, a sprinterek közül Balogh Levente
volt a legeredményesebb, három szám-
ban végzett az élen.

RANGOS ELISMERÉS

FUTBALLTORNÁVAL EMLÉKEZTEK

Moravszki Gyuláné (középen) dr. Szabó Tünde államtitkártól és Balogh Gábor MDSZ-
elnöktõl vehette át az elismerést

Pedagógusok, iskolák és egyesületek
képviselõi vehették át a Magyar Diáksport
Szövetség elismerését a Diákolimpia el-
múlt tanévének (2016/2017) országos dön-
tõin elért kimagasló eredményeikért.

A Magyar Tudományos Akadémián ren-
dezett ünnepségen több kategóriában ju-
talmazták azokat, akik eredményesek vol-
tak. Szabolcsi siker is született bõven az
elmúlt tanévben. Az eseményre a Nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Általános Is-
kola intézményvezetõje, Illés Zoltán és
testnevelõje, Moravszki Gyuláné is meg-
hívást kapott, utóbbi pedig a következõ
elismerésben részesült: a 2016/17. tan-
évi diákolimpia legeredményesebb test-
nevelõje Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben. A díjat dr. Szabó Tünde sportért fe-
lelõs államtitkár és Balogh Gábor MDSZ-
elnök nyújtotta át. Szintén elismerést ka-
pott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Diáksport és Szabadidõ Egyesület az

Összevont Labdajáték Diákolimpiai Or-
szágos Döntõ rendezéséért. Az elismerést
Baracsi Endre és Urbán Gabriella vehet-
ték át. A remek munkának köszönhetõen
a következõ finálé házigazdája is Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye lehet.

Mûfüves labdarúgó emléktornát rendez-
tek Nyíregyházán. A közel egy éve tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt kormánymeg-
bízottra, Kozma Péterre emlékeztek a
résztvevõk. Az ország különbözõ pontjai-
ról érkeztek csapatok.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal életében tragikus fejezet volt,
amikor Kozma Péter – a hivatal második
kormánymegbízottja – 2017. március 4-én,
életének 58. évében váratlanul elhunyt.
Tiszteletére egy emléktornát szerveztek,
melynek fõvédnökségét dr. Kovács Zoltán
államtitkár vállalta el, aki diákkorától ismer-
te Kozma Pétert.

– A futballpályán ismerkedtünk meg, és
ha jeleztük neki, hogy focizni megyünk, rá
mindig számíthattunk. Egy barátot veszítet-
tünk el tavaly – mondta dr. Kovács Zoltán
területi közigazgatásért felelõs államtitkár.

A közigazgatásban dolgozók egyébként
is rendszeresen tartják a kapcsolatot, most
pedig egy futballtorna keretében mérhet-
ték össze tudásukat.

– Annak is van hagyománya, hogy fut-
ballmérkõzéseket vívunk, de egy-egy ilyen
találkozó jó lehetõség a kapcsolatok ápo-
lására. Örülök, hogy azok a kormányhiva-
tali dolgozók, akiket meghívtunk, elsõ szóra
igent mondtak – nyilatkozta Román István,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja.

A tornán hat csapat vett részt, és az or-

szág különbözõ pontjairól, így Somogy me-
gyébõl is érkeztek olyan együttesek, me-
lyeknek tagjai a közigazgatásban dolgoz-
nak. Szeretnének hagyományt teremteni a
tornával.

– Ez még az elsõ alkalom, hogy megren-
dezték ezt az emléktornát, és már most a
Dunántúlról is érkeztek együttesek. Biztos
vagyok abban, hogy a következõ években
még több gárda csatlakozik – mondta dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármeste-
re.

A tornán egykori kollégák, barátok is
részt vettek. Ezúttal a fõ szempont nem az
eredményesség volt, hanem az emlékezés.

Baracsi Endre és Urbán Gabriella a jó
szervezésért kaptak díjat

Az ország különbözõ pontjairól érkeztek
csapatok és játékosok a tornára.

Dr. Kovács Zoltán államtitkár is pályára
lépett
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza MJV Önkormányzata idén is pályáza-

tot hirdetett a kommunizmus áldozatainak emléknap-
ja alkalmából, Nyíregyházán tanuló középiskolás di-
ákok számára. A pályázat címe: A kommunizmus ál-
dozataira emlékezünk.

Pályázhat: valamennyi 2017-2018-as tanévben nyír-
egyházi középiskolában tanuló diák. Mûfaj: szabadon
választott irodalmi mûfaj. Beküldési határidõ: 2018.
február 18. (vasárnap) 24 óra. Beküldés módja: elekt-
ronikus formában, az alábbi e-mail-címre: emleke-
zunk@nyiregyhaza.hu. További információ: emleke-
zunk@nyiregyhaza.hu, www.nyiregyhaza.hu.

SZALAGAVATÓ AZ                    -N

Folytatódik a hétvégén a Nyíregyházi Televízióban
a középiskolák szalagavató mûsorainak vetítése. Ez-
úttal a Nyíregyházi Ridens Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola, Szakiskola, Készségfejlesztõ Iskola és Kol-
légium, valamint a wesselényis érettségizõk produk-
cióiból láthatnak válogatást, szombaton 20.20-kor,
ismétlésben vasárnap 9.30-kor és 22.00-kor.

MAGYAR KULTÚRA NAPI PROGRAMOK
Megyeháza – január 19-20-án: a magyar kultúra

napja alkalmából Nyíregyházára érkezik Kölcsey Fe-
renc: Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból
autográf kéziratának és Erkel Ferenc Hymnusz parti-
túra kéziratának eredeti példánya. A kiállítást január
19-én középiskolás csoportok, 20-án 10.00–13.00
óráig pedig a magyar kultúra napja alkalmából rende-
zett ünnepség résztvevõi tekinthetik meg.

VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár – ja-
nuár 22-én 10.00 óra: ünnepi köszöntõvel, majd fel-
lépõkkel várják az érdeklõdõket. Társrendezvény: 25
éves a Kállay Gyûjtemény – „A lovag-adományozók”.
A tárlat március 15-éig látogatható.

Jósa András Múzeum – január 22-én 11.00 óra: a
magyar kultúra napja tiszteletére rendezett ünnepségre
és kiállításra várják az érdeklõdõket a múzeum nagy-
termébe. A tárlaton megtekinthetõ a Bessenyey csa-
lád pipája, Bessenyey Anna levelei, valamint a Besse-
nyei Társaság értékes dokumentumai.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA – SMOG január 22–
február 24-éig a Pál Gyula Teremben. Kiállító: Hadron
Mûvészeti Egyesület.

AZ OROSI FIÓKKÖNYVTÁR programja: január 22-
én 13.00: Megemlékezés a magyar kultúra napjára.

PORTRÉFOTÓ-KIÁLLÍTÁS. Magyar kultúra napja –
Elszármazottak – Ki innen Ki ide portréfotó-kiállítás feb-
ruár 24-éig a Nyíregyházi Városi Galériában (földszinti
kiállítótér). Kiállító mûvész: Csutkai Csaba fotómûvész.

  A 19. század végi polgárosodó Nyír-
egyházán báró Feilitzsch Berthold fõis-
pán kezdeményezésére indult mozga-
lom irodalmi és társadalmi egyesület
alakítására, mely „...a hazai irodalom,
tudomány és mûvészet pártolásán, is-
mertetésén, s általában a közmûvelõ-
désnek nemzeti szellemben való fejlesz-
tésén kívül hatáskörébe veendi föl a ma-
gyarság ügyét hathatósan támogatni...”

 
A Bessenyei Györgyrõl elnevezett kör

alakuló ülését 1898. január 8-ra hirdet-
ték meg. Erre azonban nem került sor.
Így a Nyírvidék január 23-i számában
újabb felhívás jelent meg, miszerint a
Bessenyei Kör január 24-én délután 3
órakor tartja meg „szervezkedési köz-
gyûlését” a megyeházán. Elnöknek ak-
kor Feilitzsch Bertholdot választották meg, és megala-
kult a népes vezetõtestület is 3 alelnökkel, 1-1 titkárral,
jegyzõvel, ügyésszel, pénztárossal, könyvtárossal és 30
fõs igazgatóválasztmánnyal. Korelnöknek megválasztot-
ták dr. Jósa András vármegyei fõorvost.

 
CSOKONAIS ÜDVÖZLET

Az alapító tagok 100-100 korona befizetésével járul-
tak hozzá a kör tevékenységéhez, és remélték Nyíregy-
háza város és más megyebeli települések anyagi támo-
gatását is. Érdekesség, hogy abban a mobil és internet
nélküli világban milyen gyorsan terjedt a hír; ugyanis

már az alakuló ülés alatt üdvözlõ táv-
irat érkezett a debreceni Csokonai Kör-
tõl. A Bessenyei Kör tehát megalakult,
alapszabályát elfogadta a tagság, majd
április végén jóváhagyta azt a belügy-
miniszter is. Ekkor kezdte el a kör segít-
ségével Jósa doktor a múzeum, Mikecz
János alispán a vármegyei könyvtár ren-
dezését. Elkezdõdtek a Bessenyei-szo-
bor avatásának elõkészületei is, bár azt
Erzsébet királyné halála miatt a követ-
kezõ év májusára halasztották.

 
MÚLÓBAN A RIDEG KÖZÖNY

Közben a kör tagsága szépen gyara-
podott, augusztus végén a 11 alapító tag
mellett már 230 rendes tagjuk volt. A
Bessenyei Körnek sikerült tehát megtör-

nie a „vármegye közönségének rideg közönyét”. Bizo-
nyára belépésre sarkallta a polgárokat az is, hogy ingye-
nes felolvasó és zenei estélyeiket csak a tagok látogat-
hatták. Az elsõ nagyszabású „nyilvános estélyre” csak
december 17-én került sor, ezen fõvárosi mûvészek mel-
lett felléptek a kör tagjai is; a mûsoros estet közös vacso-
ra követte a Koronában. Így kezdõdött 120 éve a ma már
Bessenyei Társaságként ismert kulturális egyesület tevé-
kenysége, mely meghatározó szerepet töltött be és tölt
be ma is megyénk kulturális életében.

(További részletek helytörténeti rovatunkban, a 16. ol-
dalon.)

  Dr. Kührner Éva, a társaság elnöke

JUBILÁL A TÁRSASÁG – A BESSENYEI MA IS KULTURÁLIS MÁRKANÉV

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: január 20-án 10.00: Babaangol. 25-én 14.00–
16.00: Kulcstartó kesztyû készítése.

TÖBBET ÉSSZEL... A Burattino Bábszínház elõadásai: ja-
nuár 20-án 16.00: Többet ésszel, mint erõvel. 21-én 10.00:
Makacska kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.

BALLADAEST. A Magyar Kodály Társaság és a Nyíregyházi
Cantemus Kórus várja az érdeklõdõket az In memoriam Arany
János (1817–1882) és Kodály Zoltán (1882–1967) címû bal-
ladaestre január 22-én 18.30-tól a Kodály Zoltán Általános
Iskola hangversenytermébe, a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem, illetve a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hall-
gatóinak elõadásában.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Január 23-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
26-án 10.00: Kerekítõ.

PAVERPOL TANFOLYAM Szalmásné Nagy Tímeával janu-
ár 23-án 10.00–14.00 óráig a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban. Belépõdíjas (zártkörû, 10 fõt fogadó textilszobrász-fog-
lalkozás, jelentkezni: 30/252-0666).

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – a Turisztikai Klub találko-
zója – vetítettképes elõadás január 24-én 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Téma: A kevesek által ismert Albá-
nia. Elõadó: Hatvani Lajos idegenvezetõ.

KÖLCSEY FERENC SZAVALÓVERSENY január 25-én 10.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – Betekintés megyénk kutatóinak
munkáiba január 25-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Téma: Költõ a diktatúrában. Ratkó József életrajza –
közéleti tevékenysége és a hatalommal szembeni küzdelmei
tükrében. Elõadó: Babosi László fõkönyvtáros.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„A BESSENYEI KÖRNEK NAGY
HIVATÁSA VAN”

Bíró Lajos szobra

A Nyírvidék 1884. évi utolsó két számában
egy szerkesztõi jegyzet olvasható Társadal-
mi életünk háttere címmel. Az írás arra a
korábbi felvetésre ad választ és megol-
dási javaslatot, amely azt szorgalmaz-
za, hogy közös erõvel alkossanak egy
„kitûnõ vidéki lapot”. A szerkesztõ sze-
rint a lap létrehozását meg kell elõz-
nie egy olyan társaság alapításának,
amelynek célja „a szép-mûvészetek
gyakorlása által a kedélyeket nemesí-
teni, a romlástól megvédeni, szóval
mûvelõdni”. A társadalmat kell tehát
elõbb felemelni, hogy befogadóbb le-
gyen a kultúra iránt, majd ezt követheti
egy olyan mûvelõdési kör létrehozása,
amelynek férfi és nõ egyaránt tagja lehet.

E gondolat feltûnésével szinte párhuza-
mosan bontakozott ki a városban Bessenyei
György emlékének az ápolása. Nyíregyhá-
za szeretett volna felmutatni egy olyan személyt, akire
a mûvelõdés szempontjából büszkén tekinthet. Ezt az
alakot találta meg a magyar felvilágosodás elsõ korsza-
kának vezéralakjában, a berceli születésû Bessenyeiben.
Az evangélikus fõgimnázium 1876-ban alapított önkép-

zõköre az 1888/89-es tanévben, Porubszky Pál
elnöklete alatt döntött úgy, hogy a testõríró

nevét tûzi zászlajára, miközben a fõvá-
rosban tanuló Szabolcs vármegyei egye-
temisták is elkötelezték magukat Bes-
senyei örökségének ápolásában. Ko-
vács István törvényszéki bíró javasla-
tára pedig 1889-ben szoborállítási
akció is indult, amely majd tíz évvel
késõbb ért révbe.

Így amikor Feilitzsch Berthold fõis-
pán 1897-ben felkarolta az alapítás
gondolatát, akkorra már eldöntetett,

hogy a kör Bessenyei nevét fogja visel-
ni. E szellemben tartották meg „rendkí-

vül élénk érdeklõdés mellett, vidéki in-
telligenciánknak is nagyon örvendetes te-
kintélyes részvételével” az alakuló köz-
gyûlést 1898. január 24-én a vármegye-
háza nagytermében. A kör megválasztot-

ta elsõ tisztségviselõit, akik a névadó szellemében hoz-
záláttak a megye és a város mûvelõdési életének felvi-
rágoztatásához.


