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IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSOK
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság értesíti a lakosságot és

a jármûvezetõket, hogy rendezvény miatt forgalmirend-változásokra kell számíta-
niuk 2018. január 26-án 16 órától 27-én 16 óráig Nyíregyházán. Megállási tilalom
lesz érvényben a Kodály Zoltán Általános Iskola (Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
szám) körüli útszakaszokon és parkolókban, így a Tavasz, a Selyem és a Nyár utcán.
2018. január 27-én 10 és 11 óra között, valamint 14 és 16 óra között útlezárás lesz
a Nyár és a Selyem utca keresztezõdésétõl a Tavasz utcán, a Tesco áruház parkoló-
jába vezetõ bekötõútig. Az ideiglenes forgalomkorlátozás ideje alatt a területre ki-
zárólag az ott lakók hajthatnak be. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõka-
pitányság kéri a jármûvezetõket és a lakóközösség tagjait, hogy a megváltozott for-
galmi rend szerint, fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek!

MEGÚJULT A NYÍREGYHÁZI BUSZFLOTTA!

Környezetbarát, esztétikus, olcsóbb üzemeltetésû és
csendesebb: ilyenek Nyíregyháza új buszai. A városi tö-
megközlekedésben néhány héten belül menetrendszerû-
en üzemelõ új, uniós pályázati forrásból finanszírozott
gázüzemû buszokat a közgyûlés napján, csütörtökön cso-
dálhatták meg a járókelõk.

Elsõként a képviselõk próbálhatták ki a város vadonat-
új, 41 darab CNG (tehát gázzal mûködõ) MAN típusú busz-
flottájának egy-egy szóló és csuklós darabját, amely a tes-
tületi ülés egyik napirendjéhez kapcsolódott. A Kossuth
téren, a közgyûlés kezdeteként rendezett mini „ünnep-
ség” keretében elhangzott: múlt héten megtörtént a
Tiszavasvári úti töltõállomás mûszaki átadása, így min-
den adott az üzemeltetéshez.

FEBRUÁRBAN MÁR A VÁROS ÚTJAIN
– Valódi ünnepe ez Nyíregyházának, hiszen az ország-

ban összesen két város, köztük a miénk nyert jelentõs pá-
lyázatot ilyen mértékû buszbeszerzésre, mely a háttérrel
együtt nálunk hétmilliárd forintot jelent – hangsúlyozta a
polgármester. Dr. Kovács Ferenc arról is tájékoztatta a nyil-

vánosságot, hogy január 31-éig megérkezik a teljes flotta. –
Február elsejétõl 15-éig útvonalbejáráson vesznek részt a
jármûvek, hogy semmilyen külsõ körülmény ne akadályoz-
za az útjukat, majd egy hónapos próbaüzem következik,
így a nyíregyháziak az ütemtervnek megfelelõen nemsoká-
ra élvezhetik a kényelmes, modern jármûvek elõnyeit.

INGYEN WIFI ÉS SZÁMOS ELÕNY
A szakemberek kiemelték: dinamikusan nõ az alterna-

tív szektorban a gázüzemeltetésû tömegközlekedési jár-
mûvek aránya, hiszen a hajtóanyaga nagy mennyiségben
rendelkezésre áll, könnyen beszerezhetõ, rendkívül biz-
tonságos a felhasználása és gazdaságos is az üzemelteté-
se hagyományos társaikkal szemben a teljes élettartamot
tekintve. Vadnai Zoltán, a projekt gépjármûbeszerzési szak-
értõje hozzátette: a károsanyag-kibocsátás is óriási mér-
tékben csökken a dízelüzemmel összehasonlítva: általuk
várhatóan 2500 kilogrammal kevesebb kerül a levegõbe
évente. Ugyanakkor ingyenes wifi is a fedélzeti szolgálta-
tások része lesz, ami a zajterhelés csökkenése mellett még
népszerûbbé teheti az új jármûveket.

ORSZÁGOSAN IS KIEMELKEDÕ
– Gratulálok a nyíregyháziaknak ehhez a nagy mértékû fej-

lesztéshez, ezzel országos szempontból is kiemelkedõen jó,
öt évtõl alig magasabbá válik a teljes városi buszflotta átlag-
életkora – fogalmazott a közgyûlésre ismét meghívott Pelcz
Gábor, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ve-
zérigazgatója, aki utalt korábbi, tavalyi ittlétére és ígéretére is.
– A városban közlekedõ buszok másik fele a lakosok körében
népszerû Solarisok lesznek, azokat hagyjuk itt. Mi, mint szol-
gáltató, mindent megteszünk a jövõben is, hogy kényelmes, a
kornak megfelelõ színvonalú, minõségileg magasabb szintû
szolgáltatást a nyíregyháziak örömmel vegyék igénybe, s így
talán megállítható lesz az utasszám csökkenése is – mondta.
A közgyûlés egyben egyhangúlag elfogadta a város és az ÉMKK
közötti Közszolgáltatási Szerzõdés módosítását, mely azt
is tartalmazza, hogy az egy hónapos próbaidõszak alatt
biztonsági flottatartalékot tart fenn a társaság.

(Errõl, és a közgyûlés további napirendjeirõl következõ
számunkban írunk részletesen, a buszokról pedig a Nyír-
egyházi Televízió és a nyiregyhaza.hu is ad plusz infor-
mációkat.) (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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Másfél év alatt több
mint 6 milliárd forint-
ból fejlesztette gyártó-
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KLÓRGÁZ AZ USZODÁBAN
A Szent Miklós Görögkatolikus Álta-

lános Iskola mélygarázsába és uszodá-
jába szerveztek gyakorlatot a nyíregy-
házi hivatásos tûzoltóknak. Itt a feltéte-
lezés szerint klórgáz keletkezett. A tûz-
oltók megkeresték a baleset forrását és
közömbösítették a felszabaduló gázokat.

KÖZÉPPONTBAN AZ IFJÚSÁG
Kétnapos konferenciát szervezett az

ifjúsági szolgáltatásokról a Kulturális
Életért Közhasznú Egyesület, amelyen
a civil szervezetek képviselõi, ifjúság
szakmában tevékenykedõ szakembe-
rek vettek részt. A rendezvény célja a
tapasztalatcsere volt.

AZ EGYETEM AZ EDUCATIÓN
Idén is több ezer érdeklõdõ látoga-

tott el a budapesti Educatio oktatási
kiállításra, melyen a Nyíregyházi Egye-
tem népzenei mûsorral is fellépett, a
megnyitót követõen a Zenei Intézet
oktatói és hallgatói mutatták be mûso-
rukat.

MOZGÁSKORLÁTOZOTT PARKOLÓK
Péntek délelõtt az Erdõ sor 12. szám

elõtt a lakók kérésére mozgáskorláto-
zott parkolót alakított ki a NYÍRVV
Nonprofit Kft., hiszen nagy igény mu-
tatkozott rá. Az autósokat arra kérik, a
kijelölt helyet parkolásra csak az arra
jogosultak használják.

ÚJ GYALOGÁTKELÕHELY
Még biztonságosabb lett a közleke-

dés Nyírtura belterületén. A Magyar
Közút munkatársai útburkolati jeleket
festettek fel és egy gyalogátkelõhelyet
is kialakítottak a 4-es fõút mentén. A
munkálatok során forgalomkorlátozás
volt érvényben.

KARÁCSONYFÁÉRT AJÁNDÉK
A THG és az önkormányzat idén is

karácsonyfagyûjtõ akciót szervezett. A
legtöbb, 328 fát a címvédõ Tar Péter
adta le. További nyertesek: Király Sán-
dor, Kéninger János, Tar Péter, Kiss Pé-
ter, Kordován Tibor, Makranczi And-
rás, Farkas Sándor.

DÍJKIOSZTÓ A FLEXI-TEAMNÉL
Negyedik alkalommal rendezte meg

a Flexi-Team Aerobik Klub a jótékony-
sági bálját, amelyen a legjobbak díjat
is kaptak. A Flexi-Team Aerobik Egye-
sület legsikeresebb versenyzõje 2017-
ben Magyar D. Vanda lett, aki még
csak 11 éves.

ADOMÁNY A KÓRHÁZNAK

Demarcsek György, az Elsõ Nyíregyházi
Lions Club elnöke nyújtotta át a báli

bevételükbõl befolyt 600 ezer forintos
adományt dr. Adorján Gusztávnak

SAJTÓREGGELI
Kötetlen beszélgetésre hívta meg a he-

lyi sajtó és média képviselõit a Nyíregy-
házi Törvényszék Sajtóosztálya. A ren-
dezvényen dr. Nyakó Zsuzsanna, a tör-
vényszék elnöke örömmel jelentette be,
hogy az Országos Bírói Tanács póttagja
lett dr. Toma Attila.

JUTALOM A RENDÕRÖKNEK

Megjutalmazták azokat a rendõröket,
akik részt vettek a repülõgéppel érkezõ
illegális migránsok felderítésében és elfo-
gásában. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Rendõr-fõkapitányságon, ünnepélyes
állománygyûlésen Tóth János rendõr törzs-
õrmester, Papp Dániel rendõr törzsõrmes-
ter, Nagy Sándor Balázs rendõr õrmester
és Ferencz Róbert rendõr ezredes kapott
jutalmat.

Január 15-én este egy AN-2 típusú re-
pülõgép körözött Kállósemjén felett. A légi
jármû meglepõen alacsonyan szállt. A gé-
pet többen is látták a helyiek közül. Egy
szolgálaton kívüli rendõr is, aki azonnal
értesítette parancsnokát.

– Egy olyan légi jármûre lettem figyel-
mes, ami feltûnõen alacsonyan szállt, így
értesítettem a kollégáimat, illetõleg a pa-
rancsnokomat, ezt követõen pedig felku-
tattuk a repülõgépet – tette hozzá Tóth Já-
nos r. fõtörzsõrmester.

Rövid keresés után megtalálták az uk-
rán felségjelû gépet, Kállósemjén mellett
a szántásban. A repülõ ekkor már üresen
állt. A rendõrök azonnal kutatni kezdtek a
pilóta és az utasok után. Pár órán belül el
is fogtak néhány illegális migránst, akik-
nek a száma hajnalra 11-re nõtt.  Három,
magukat afgán állampolgárnak nevezõ

személyt egy helyközi buszjáraton talál-
tak meg, 8 vietnámi személy pedig a
kállósemjéni templomkertben bújt meg.

FELADAT A MEGYE ÕRZÉSE

A gép pilótáját azonban még most is
keresik. Az illegális migránsok közül egyet-
len egy kért menedéket Magyarországon.
A többieket kiutasították az országból és
múlt hét pénteken Beregsuránynál átadták
az ukrán hatóságoknak. A repülõgépet
szétszerelték és a nyíregyházi repülõtérre
szállították. Farkas József rendõr dandár-
tábornok rendkívüli állományülést hívott
össze, ahol méltatta a felkutatásban és el-
fogásban részt vevõ kollégák munkáját.
Kiemelte, hogy a rendõrök jól vizsgáztak
az illegális migránsok elfogásában, amit
kiemelt feladatuknak tart.

– Az egész állomány tudta, hogy kiemelt
feladat a megye õrzése, az illegális migrá-
ció vonatkozásában is. Fel voltak készítve,
így a parancsnok azonnal jelzést kapott.
Példaszerûen megszervezték a keresést-
kutatást, és a gyors intézkedésnek volt kö-
szönhetõ, hogy gyakorlatilag a légi jármû
nem tudta elhagyni a területünket – hang-
súlyozta Farkas József r. dandártábornok,
megyei rendõrfõkapitány.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

rendezésével segít az adomány, amelybõl
a Fül-Orr-Gégészeti Osztály is részesül,
vizsgáló fejlámpát kapnak.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

MIGRÁNSOKAT FOGTAK EL

Hatszázezer forint értékû adományt
kapott a Jósa András Oktatókórház az Elsõ
Nyíregyházi Lions Clubtól. Az összegbõl
a Szemészeti és Ortopédiai, illetve a Dia-
betológia és a Fül-Orr-Gégészeti Osztály
kap új eszközöket.

Az egyesület a hagyományokhoz híven
jótékonysági báljának bevételét a kórház-
nak adományozta, amelybõl az évente meg-
rendezett egészségnapon részt vevõ osz-
tályok munkacsoportjai részesülnek. A
Szemészeti Osztály gyermekszemészeti
rendelõje egy légkondicionáló berende-
zéssel, az Ortopédiai Osztály a budapesti
csontbankból érkezõ combfejek szállítá-
sához használatos fagyasztóládával, a be-
tegek és az osztály munkatársai pedig mik-
rohullámú sütõvel, kávéfõzõvel és egy olaj-
radiátorral gyarapodnak. A IV. Belgyógyá-
szati Osztály Diabetológiai munkacsoport-
jának a Diabéteszes Lábambulancia be-
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TÖBB MINT 6 MILLIÁRDBÓL FEJLESZTETT A CONTITECH
200 FÕVEL NÖVELTÉK MUNKATÁRSAIK LÉTSZÁMÁT

FOLYTATÓDNAK A FEJLESZTÉSEK

A Május 1. tér 10/A alatti ingatlan felújításának célja az
ingatlan családsegítõ és gyermekjóléti központtá alakítá-
sa volt, egy 100 négyzetméteres új épületrész kialakításá-
val, a meglévõ épület teljes felújításával és egy napele-
mes rendszer telepítésével. A beruházás során ügyfélfo-
gadó helyiségeket, tárgyalót, számítógéptermet, iktatót,
irattárat, három irodát, valamint szociális helyiségeket, me-
legítõkonyhát és közlekedõt alakítottak ki. Megújult az
épület környezete is. Szemetesszelencéket, padokat he-
lyeztek el, akadálymentes járda épült és telepítettek egy,
a vagyonvédelmet biztosító kamerarendszert is.

A VÁROS HÁROM TELEPHELYÉN
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

a város három telephelyén várja a lakosokat: Északi
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A, Déli
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 15., Huszár
telepi Telephely: 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.

A központ Körte utcai épületének átadásán dr. Kovács
Ferenc polgármester arról beszélt, hogy folytatódik a szo-
ciális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
Nyíregyházán. 574 millió forintos beruházás során a Nyír-
egyházi Szociális Gondozási Központ két telephelyének
– Nyíregyháza, Õz u. 14–16., Nyíregyháza-Nyírszõlõs,

KORSZERÛSÖDTEK A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉPÜLETEI
Felújították a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti

Központ Május 1. téri és Körte utcai épületét. A beruhá-
zás egy közel 225 millió forintos, európai uniós pályázat
keretében valósult meg.

Kollégium u. 58. – infrastrukturális fejlesztése, illetve esz-
közbeszerzés valósul majd meg.

ÚJ FELADATOK

Új szakmai kihívások elõtt áll a Család- és Gyermekvé-
delmi Központ. Áprilistól fogyatékosügyi tanácsadókat is
alkalmaznak majd, szeptembertõl pedig várhatóan 15–20
fõvel bõvül a központ, hiszen akkortól valamennyi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ számára kötelezõ feladat
lesz az iskolai, óvodai szociális munka.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Másfél év alatt több mint 6 milliárd forintból fejlesz-
tette gyártókapacitásait a ContiTech Magyarország Kft.
Nyíregyházán. A német multicég ráadásul 200 fõvel bõ-
vítette munkatársai létszámát is. A beruházással jelenleg
70 ezer négyzetméteren, 500 alkalmazottal állítanak elõ
autóipari alkatrészeket. A cég kedden átadási ünnepsé-
get szervezett, ahol be is mutatták az elmúlt idõszak fej-
lesztéseit.

Teljes kapacitással folyik a munka a ContiTech Magyar-
ország Kft. nyíregyházi gyárában. A Derkovits utcai üzem-
ben autóipari alkatrészeket, többek között gumírozott szö-
veteket, gumilemezeket, acélkordot és hûtõ-fûtõ tömlõ-
ket állítanak elõ. A cég a szabolcsi megyeszékhelyen 500
alkalmazottal dolgozik, közel 70 ezer négyzetméteren.

AZ ELMÚLT ÉVEK
A FEJLESZTÉSEKRÕL SZÓLTAK

2015 óta jelentõs fejlesztéseket hajtott végre a Conti-
nental csoport Nyíregyházán. Több mint 6 milliárd forint-
ból bõvítették a kapacitásokat és új technológiákat hono-
sítottak meg. Ezeket kedd délután ünnepélyes keretek kö-
zött adták át. A beruházásoknak köszönhetõen bõvült a
gyártósorok kapacitása és így jött létre a hûtõ-fûtõ tömlõk
elõállításához szükséges technológia. Jókay László, a
ContiTech Magyarország Kft. ügyvezetõ igazgatója azt
mondta, ezzel a fejlesztéssel egy olyan gyár jött létre,
amibõl világszerte is kevés található, hiszen itt a gumi-
gyártás minden lépcsõfoka megvalósul.

EGYEDI KORMÁNYDÖNTÉS TÁMOGATTA

A német multicég nyíregyházi fejlesztéseit a kormány-
zat is támogatta, több mint 2 milliárd forinttal. Ennek is
köszönhetõ, hogy a cég másfél év alatt 200 új munkahe-
lyet is létrehozott. Az átadáson részt vevõ külgazdasági és
külügyminiszter-helyettes hangsúlyozta, ezek képzett
munkaerõt igénylõ állások.

– Ha nem volna magasan kvalifikált és megbízható
ez a munkaerõ, akkor nem jönnének ide olyan világ-
cégek, mint a Continental, amelynek az árbevétele
egymagában egyharmada a magyar GDP-nek. Tehát
egy olyan világszereplõrõl van szó az iparban, az au-
tóipari beszállítói világban, amely az elsõk között
említendõ és Nyíregyházáig, illetve Makóig elmen-
nek Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy az egész
országra, potenciális befektetési területre tekintenek
és milliárdokból fejlesztik ezeket az üzemegységeket,
évrõl évre – fogalmazott Magyar Levente külgazdasá-
gi és külügyminiszter-helyettes.

Az önkormányzat képviseletében Jászai Menyhért vett
részt a ContiTech ünnepségén. Az alpolgármester kiemel-
te, a legfontosabb, hogy a beruházással új munkahelyek
jöttek létre, hiszen ez számos családnak jelent biztos meg-
élhetést. Emellett pedig az is fontos, hogy a cég a város
oktatási és ipari kultúrájára is ösztönzõ hatással bír.

NÕTT A TERMELÉS,
CSÖKKENT A MUNKANÉLKÜLISÉG

Az ünnepségen az is kiderült, hogy az elmúlt 8 évben
több mint kétszeresére, 680 milliárd forintra nõtt az ipar
termelési értéke Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és ez
idõ alatt Nyíregyházán az országos átlag alá, 3,5 száza-
lékra csökkent a munkanélküliség. 2010 óta az állami
befektetési ügynökség segítségével pedig 500 milliárd fo-
rint befektetés érkezett a térségébe, melyek során 5000 új
munkahely jött létre.                    (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Jászai Menyhért alpolgármester, Lengyelné Pogácsás
Mária igazgató és dr. Kovács Ferenc polgármester

az átadóünnepségen

Modernebb lett a Körte utcai épület is

A kivitelezés során megvalósult a Körte utcai épület kor-
szerûsítése és bõvítése. A lebontott 80 négyzetméteres tol-
daléképület helyére 140 négyzetméter bõvítéssel egy új
épületszárny létesült. Ezen kívül többek között új nyílászá-
rókat kapott a központ, felújították a fûtési rendszerét és a
rendelkezésre álló eszközpark is modernebb lett. Konfe-
renciatermek és ügyfélfogadók is lehetõvé teszik a színvo-
nalas szakmai programok és szolgáltatások lebonyolítását.

Jókay László ügyvezetõ igazgató (képünkön jobbról a harmadik) a gyártósort is bemutatta
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KULTÚRÉHSÉG
Csak akkor piros betûs ünnep, ha vasárnapra esik,

mégis az egyik legfontosabb. Miért? Mert a magyar
kultúra napján nemcsak a Himnuszt (született: 1823.
január 22-én, Csekén, Kölcsey tollából, szívébõl), ha-
nem kicsit saját magunkat is ünnepeljük. Mert a ma-
gyar kultúra mi is vagyunk, mai magyarok, akik meg-
kaptuk, õrizzük, megéljük, formáljuk és átadjuk. Ha
mi nem lennénk, az sem élne sokáig, legfeljebb a tör-
ténelemkönyvek lapjain. De vagyunk, és éhesek va-
gyunk. A színházban alapélmény a telt ház, s nem-
csak a pesti vendégjátékokon, az Aréna is csurig meg-
telik egy sztárprodukcióra függetlenül a jegyártól, a
kultúrházas „csillagos” elõadásokon is a csilláron lóg-
nak. Ha a Cantemus hirdet bármit, csak a korán ébre-
dõknek jut belépõ, és ha kiállításra vágyunk, rég nem
csupán a galéria a jelszó – a teljesítményekre pedig
kevés az enyhén dicsérõ szó. Éhesek vagyunk. Igen,
akkor is, ha lapcsánkát lehet csipegetni adventkor,
dödöllét a Tirpák Fesztiválon, nagymamáink betevõ-
jét a múzeumfaluban. A kondérban rotyogó ínyenc-
ség illatának felhõjében jobban esik a színpadi lát-
vány: a test mellett (gasztrokultúra...) a szellem is jól-
lakik. S Nyíregyházán sok tízezer olyan ember lakik,
akik vágyják, élvezik a kultúrát. S itt élnek köztünk
azok a valakik, akik az élményt adják zenével, kép-
pel, szóval, tánccal. Szóljon a köszönet nekik is ezen
a napon, mert õk tálalják, amit mi eszünk. Amiért per-
sze, mi mindannyian teszünk.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

JEGYZETILYÉS GÁBORÉ A KRÚDY GYULA-DÍJ
Nyíregyházán több helyszínen is ünnepelték hétfõn a

magyar kultúrát. Számos iskolában, több kulturális intéz-
ményben is felelevenítették a Himnusz születését és en-
nek kapcsán századokra visszamenõleg a kulturális érté-
keinket. Az önkormányzati programon Ilyés Gábor hely-
történész vehette át a Krúdy Gyula-díjat a Váci Mihály
Kulturális Központban.

Kölcsey örökbecsû verse Erkel hal-
hatatlan zenéjével ezúttal nem csu-
pán egy önkormányzati rendezvény
kezdetét jelezte, hanem az egyik fõ
mûsorszámot is, hiszen a magyar kul-
túra napja szorosan kötõdik a him-
nuszhoz: 1989 óta január 22-én ün-
nepeljük, amikor a reformkor nagy
költõje 1823-ban befejezte a költe-
ményt a mai Szatmárcsekén. Errõl,
valamint a magyar nyelv szerepérõl
is kiemelten szólt a rendezvény szó-
noka, dr. Ulrich Attila. Nyíregyháza
alpolgármestere ünnepi beszédében
hangsúlyozta: a sokszínû Európában
a keresztény kultúrkör részei va-
gyunk, s értékeink megõrzése fontos
a megmaradásunkban.

DÍJAZOTT HELYTÖRTÉNÉSZ

A rendezvény mindig alkalmat ad arra is, hogy átad-
ják a „Nyíregyháza város életéért Krúdy Gyula-díj” ki-

tüntetést, amit ezúttal egy helytörténész-pedagógus ve-
hetett át. Ilyés Gábor a Nyíregyházi Napló hasábjain is
rendszeresen publikál a helyi nevezetességek múltjának
vagy a városhoz kötõdõ jeles emberek életének rövid be-
mutatásával.

– Nyíregyháza immáron több mint negyedszázada az
én városom, egy olyan város, amely-
nek a múltját szívesen kutatom. És
azon fáradozom, hogy ezt a múltat
mindenféle csatornán keresztül meg-
ismertessem: az iskolában, ahol a gye-
rekek között a mindennapjaimat töl-
töm, illetve bármilyen lehetõség adó-
dik, ahol Nyíregyházáról beszélhetek,
azt szívesen megteszem – nyilatkozta
a Nyíregyházi Televíziónak Ilyés Gá-
bor helytörténész, pedagógus.

SOKSZÍNÛ PROGRAM

Az ünnepi program méltó volt az al-
kalomhoz és sokszínû: három, külön-
bözõ területen elismert mûvészt kér-
tek fel a szervezõk az elõadásra. Így
Kautzky Armand Jászai Mari-díjas
színmûvész versekkel és prózákkal,

Udvarhelyi Boglárka énekmûvész megzenésített költemé-
nyekkel, dalokkal és operettel, míg Hegedûs Valér zongo-
ramûvész, a Magyar Kultúra Lovagja gyönyörû darabok-
kal jelentkezett.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ELKÖTELEZÕDTEK
Együttmûködési megállapodást kötött a magyar kultú-

ra napján a Jósa András Múzeum, illetve a Bessenyei
György Irodalmi és Mûvelõdési Társaság (képünkön). Az
intézmény és a civil szervezet arról döntött, hogy a jövõ-
ben közösen ápolják majd megyénk szülötte, Bessenyei,
illetve a magyar kultúra örökségét.

Rémiás Tibor, az intézmény igazgatója hangsúlyozta, a
Jósa András Múzeum évtizedek óta õrzi, ápolja a térség-
ben született irodalmárok örökségét. Többek között

megtalálhatóak itt Czóbel Minka kéziratai, Krúdy Gyula
személyes iratai, Váci Mihály, Sipkay Barna, Galambos
Lajos, Bori Zsolt, Barota Mihály vagy éppen Mester Attila
hagyatéka. A Bessenyei Társasággal pedig azt a célt tûzték
ki, hogy többféle kulturális területen is segíteni fogják egy-
más munkáját. Ez kiterjed a publikációkra, a forráskiad-
ványokra, a kulturális életben való elõadásokra és a hon-
lapokon való szerepeltetésre.

A magyar kultúra napján a múzeum és a civil szervezet
be is bizonyította, hogy a szerzõdésüket azonnal tartalom-
mal tudják megtölteni. Dr. Dámné dr. Rácz Magdolna iro-
dalomtörténész értékes, olykor pikáns részletekkel fûszere-
zett elõadást tartott Bessenyei György életérõl. Ezt követõ-
en pedig Kührner Éva, a Bessenyei Társaság kultúraközvetí-
tõ tevékenységérõl számolt be. De nemcsak elõadások hang-
zottak el, a Bessenyei leszármazottak jóvoltából a családi
ereklyéket is meg lehetett tekinteni. Többek között
Bessenyey Anna leveleit és azt a gyönyörû tajtékpipát, amit
a legenda szerint maga Bessenyei György használt. A pipá-
ról az is kiderült, hogy a család az önkormányzatnak aján-
dékozta, a város pedig úgy döntött, hogy megõrzésre a mú-
zeumnak adja át, így bárki megtekintheti azt.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

ISTEN ÉLTESSEN MAGYAR KULTÚRA!

JEGYZET

A kultúra apámmal kezdõdött. Mindig könyvet lát-
tam nála. Esténként, reggel, a vécén ülve. Mindig. Falta
a könyveket. Karácsonyra is mindig könyvet kért. Egy-
szer az asztalomon hagyta A sehollakókat, majd A
psziborgok álmait. Késõbb miatta olvastam el James Jo-
nes Most és mindörökkéjét. Akkor lettem nagykorú, pe-
dig talán 16 sem voltam. Aztán Turgenyev, Tolsztoj, Bul-
gakov, Márquez és Ottlik költözött be a szobámba taní-
tónak. Ott ücsörögtek. Reggeltõl késõ éjjelig. Mondom,
apám mutatta be õket, õ invitálta mindegyiket a házba.
Még kisiskolás voltam, amikor reggelente a májkrémes
kenyér vagy a rántotta mellé Arany balladákat olvasott.
A gimiben mindent megettem, ami könyvbõl volt. Bio-
lógiaórán is olvastam. Akkor éppen Merlét. Mestersé-
gem a halál... Kósa tanárnõ persze a padok között sé-
tált. Elvette. Azt mondta, ez egy borzasztó könyv. Igen,
mondtam és alig vártam, hogy tovább menjen. A tás-
kámból elõvettem egy másik példányt belõle. Készül-
tem, hogy valaki elkobozza... A fõiskolán Hajnóczy,
Esterházy, Kundera, Hesse, Kazantzakisz, Szerb, Eco,
Semprún, Dosztojevszkij, Szolzsenyicin, Orwell,
Thomas Mann beszéltek hozzám. Na meg a költõk...
Minden lánynak verset mondtam. Volt, akinek még a
beépített szekrényekben is. Oda bújtunk a buli hevében
és én akkor csak annyira voltam szûznyûvõ, hogy ver-
set mondtam neki...

A kultúra anyámmal kezdõdött. Esti mesékkel. Éde-
sen csilingelõ hangján olvasott nekem. A paplant a nagy
cserépkályhához szorította, majd rám terítette. Befeküdt
mellém és álomba olvasott. A kultúra akkor kezdõdött,
amikor én lettem a legkisebb királyfi...

A kultúra Pintye nagyanyámmal kezdõdött. Ültünk a
tornácon. A Sóhordó utcán. Mellette Rakéta regényúj-
ságok. Feltette a szemüvegét és olvasott nekem. Pici vol-
tam. Babszem Jankó. Emlékszem az irodalom hangjára.
Olyan, mint az övé... Kérte, hogy legyek elsõáldozó.

A kultúra Kodácsi nagyanyám Bibliájával kezdõdött.
A tisztaszobában az asztalon feküdt. Mellette szemüveg.
Kicsi, kék Biblia. Irgalmatlanul apró betûkkel. Ma tele

van aláhúzott sorokkal és Mózes könyvére nagyon kell
vigyázni, mert ott hullani kezdtek belõle a lapok. Pedig
azt hittem, a Példabeszédek és a Zsoltároknál fog. Vagy
Jánosnál. A kultúra a kis, kék Bibliánál kezdõdött. Nagy-
anyámtól kaptam. Kölcsönbe. Soha nem kérte vissza...

A kultúra Andi unokatestvérem szobájában kezdõdött.
Nagy, fekete zongora élt benne. Lemezjátszó, rock and
roll és V’Moto-Rock, meg a Bal négyes páholy, Rátonyi
Róberttõl... A szoba falán grafikák, sci-fikbõl. Robotok,
ûrhajók. A polcokon Metagalaktikák. Kincses paradi-
csom volt egy kalandos képzeletû pulyának... 

Ma a kultúra napja van. A Himnuszt nem, de a Szó-
zatot sokszor mondtam gimnáziumi és fõiskolai rendez-
vényeken. Évzáró, diplomaosztó... Emlékszem, negyed-
éves koromban a ballagáson osztályfõnökünk, a nagy
hírû Szták tanár úr napszemüveget tett fel. Nyelvvizs-
gát, német kultúrát, németes mûveltséget és persze be-
pillantást a klasszikus latin és görög alapokba, mindent
tõle kaptunk.

– Légy híve rendületlenül... – rikkantottam a tizen-
nyolc, zsenge évem minden öntudatával... Neki pedig
a szemüveg alól nagy kövér könnycseppek gurultak le,
ahogy végignézett rajtunk... Akkor engedte el az osz-
tályt... nem akarta, hogy gyengének lássuk, de a könnyek
árulkodtak.

Ma az M1-nek forgattunk. A Kölcseyben. Az egyik
negyedéves lány mondta a Himnuszt. – Szánd meg Is-
ten a´ Magyart... – szavalta és akkora gombóc ugrott a
torkomba, hogy intettem Feigel Lórinak, az operatõr-
nek, siessünk. Nem akartam ott elbõgni magam. Úgy-
sem értették volna. Érzelgõsség. Semmiség. Marhaság.

Hiába magyaráznám, hogy a kultúra már átjárta a szí-
vet, feltöltötte a szöveteket, sejteket. Hiába magyaráz-
nám a magyarságom. A mögöttem álló évtizedeket sem
értené senki. Hiába kiáltanám; hogy még mindig én
akarom átvinni a szerelmet a túlsó partra, talán senki
sem értené...  

Isten éltessen Magyar Kultúra!
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Ilyés Gábor átveszi a díjat dr. Ulrich
Attila alpolgármestertõl
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A LEMORZSOLÓDÁS ELLEN
Megtartotta projektnyitó rendezvényét a Nyíregyhá-

zi Szakképzési Centrum. Az 500 millió forintos, rész-
ben európai uniós, részben állami támogatású projekt
megvalósítása során népszerûsítik a szakképzést, fejlesz-
tik a tananyagot, továbbképzést tartanak tanároknak és
kialakítanak egy Digitális Közösségi Alkotómûhelyt.

Az 512 millió forintos, vegyes finanszírozású pályá-
zat legfõbb célja a szakképzésben tanuló diákok lemor-
zsolódásának megakadályozása. Jelenleg 16 éves ko-
rig kötelezõ iskolába járni a fiataloknak, sokan ahogy
elérik ezt a kort, otthagyják tanulmányaikat és nem sze-
reznek szakmát. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
szeretné elérni azt, hogy a lemorzsolódó tanulóka szá-
mát csökkentse, illetve bevonzza azokat, akik még nem
döntöttek arról, hogy hová akarnak menni továbbtanul-
ni. A projekt elsõsorban a Szakképzési Centrum tanu-
lóit érinti, a 2018/2019-es tanévben kezdõ kilencedi-
kes diákokat vonják be. A Digitális Közösségi Alkotó-
mûhely keretében várják majd a tankerület diákjait is.
A pályázat lehetõséget teremt tanórákon kívüli progra-
mok szervezésére is, melynek célja a tanulók szociális
hátrányának csökkentése és a kompetenciák fejleszté-
se, lesz például színház- és múzeumlátogatás, illetve
táboroztatás a 30 hónapos idõtartam alatt.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

A KOVÁSZ: SZÍV ÉS LÉLEK
Újévi fogadalom helyett csak élj jól,

tudatosabban, egészségesebben!

A kovász hatását ma tömegnövelõk, ízfokozók és
egyéb kemikáliák helyettesítik, így lesz gyorsabb, de
kevésbé jó minõségû az eredmény. A VELA Pékség fel-
éleszti a méltatlanul elfelejtett kovászolás technikát.
Miért? Mert mi, pékek hiszünk az egészségesebb pék-
termékekben, a minõségben, abban, hogy rajtunk kívül
a fogyasztók is elégedettebbek lesznek.

A kovászos kenyér nem tartalmaz adalékanyagokat.
A kovászban lévõ nagy mennyiségû, széles diverzitású
baktériumflóra segítségével a gabona lebontása már a
tészta érésekor megindul, így a szervezetünkbe már egy
megdolgozott, sokkal könnyebben emészthetõ anyag
kerül. A gyomornak ezért az emésztés egyszerûbb, rit-
kábbak a puffadásos tünetek, stabilabb a vércukorszint,
és a legutóbbi kutatások szerint a gluténérzékenység is
kevésbé jellemzõ ezzel a technológiával készített ke-
nyér fogyasztói között.

Mi a titka a kovászos kenyérnek?
Minõségi liszt, hosszú órákon át érõ kovász, egészsé-

gesebb, könnyebben emészthetõ termék, mely akár 5–
10 napig is fogyasztható.

Az új évben már mindenki számára elérhetõek a kéz-
mûves termékek a VELA Pékség üzleteiben.

Keresse a finom és egészségesebb termékeinket, hi-
szen pékeink tudásuk legjavát adják ahhoz, hogy vásár-
lóink elégedettek legyenek!

Legyen kovász a 2018. évben!
Szülessenek a kis gondolatokból nagy tettek, úgy,

ahogy a sok lisztet a kis kovász is nagyra növeli!
(x)



HIRDETÉS

2018. JANUÁR 26.6



2018. JANUÁR 26. 7

VISSZATEKINTÔ

VISSZATEKINTÕ: ESEMÉNYDÚS VOLT 2017   III.
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„VIDOR” AZ EGÉSZ VÁROS
A vidámságé és a derûé volt a fõszerep Nyíregyházán,

hiszen 16. alkalommal rendezték meg a VIDOR Feszti-

vált. A Móricz Zsigmond Színházban neves elõadásokat
láthattak az érdeklõdõk, a belváros színpadain pedig ha-
zai és külföldi fellépõk szórakoztatták a nagyérdemût.

TANSZERCSOMAGOT KAPTAK A KISDIÁKOK
Ceruza, rajztábla, füzet. Többek között ezek az iskola-

szerek kerültek abba a csomagba, ami minden nyíregyhá-
zi lakcímmel rendelkezõ, általános iskola alsó tagozatán
tanuló kisdiákot várt az új tanév elsõ napján az iskolában.

A tanszereket Nyíregyháza önkormányzatától kapták aján-
dékba a fiatalok, függetlenül attól, hogy állami, egyházi
vagy egyéb fenntartású intézményben tanulnak.

ÚJ KERÉKPÁRÚT
Elkészült a Nyíregyházát Tokajjal összekötõ kerékpárút

eddig hiányzó, 21,5 kilométer hosszú szakasza. A beru-
házás nettó 2,6 milliárd forintba került és a Modern Váro-

sok Program keretében valósult meg. A fejlesztés Rakamaz,
Tiszanagyfalu, Nyírtelek és Nyíregyháza település közigaz-
gatási területét érinti.

FEJLESZTÉS AZ ORTOPÉDIÁN

Új mûtõlámpával és új mûtõasztallal gazdagodott a Jósa
András Oktatókórház Ortopédiai Osztálya. A gyógyítómunkát
segítõ berendezések az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pont támogatásával érkeztek az intézménybe.

FUCSOVICS A LEGJOBBAK KÖZÖTT
A Világcsoportba jutott a magyar férfi tenisz Davis Kupa

válogatott az oroszok legyõzésével. Negyvennyolc órán
belül két Top negyvenes játékost gyõzött le a nyíregyházi
Fucsovics Márton, a csapat pedig a legjobbak közé jutott.

JÁSZBERÉNYBEN DÍSZVENDÉGEK VOLTUNK

Jászberény már hetedik alkalommal adott otthont Jász-
Nagykun-Szolnok megye és térsége kiemelt gazdasági ren-
dezvényének, a Jász-Expo és Fesztiválnak, amelynek 2017-
es díszvendége Nyíregyháza volt.

KIEMELKEDÕ ÁLLATKERTI FEJLESZTÉS
Letették a Pangea Ökocentrum és Szálloda alapkövét a

Blaha Lujza sétányon. A különleges, többfunkciós épület egy-
szerre szolgál majd szakmai tanácskozások helyszíneként

és az egyik legjobb panorámával rendelkezõ szálláshely lesz
a városban. A Pangea több mint 1,6 milliárd forintból épül
fel, amit teljes egészében a kormány finanszíroz.

KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS
Immár második alkalommal rendezte meg a Közfoglal-

koztatási Kiállítást és Vásárt a megyei kormányhivatal a
Continental Aréna parkolójában. A kiállításon 68 Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei és 6 Borsod-Abaúj Zemplén me-

gyei település képviselõi mutatták be a Járási Startmunka
programok során termesztett, elõállított termékeiket.

TIRPÁK FESZTIVÁL
Vaddisznópörkölt, csülkös-körmös pacal, pálinka, és Dr.

Alban a színpadon. Ötödik alkalommal rendeztek Tirpák
Fesztivált Nyíregyházán. A szabolcsi megyeszékhelyen két
napon keresztül 40 csapat sütött-fõzött, miközben egy-
másnak adták a mikrofont a fellépõk. A hagyományos ízek,

a retró zene, na meg a vérpezsdítõ mulatós még a hûvös,
esõs idõjárást is legyõzte.

MÁR SÓSTÓHEGYEN IS KONDIZHATUNK
Kondiparkot adtak át Sóstóhegyen. Az új park több mint

10 millió forintba került, aminek nagy részét pályázaton
nyerte el a város.

OKTÓBER

„CSALÁDBARÁT AZ ÖNKORMÁNYZAT”
Átadták az Emberi Erõforrások Minisztériuma által he-

tedik alkalommal meghirdetett Családbarát munkahely
pályázat díjait Budapesten, a Petõfi Irodalmi Múzeumban.

Az elismerést 2017-ben 45 szervezet, intézmény, illetve
cég képviselõje vehette át. Köztük Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata is, amely – 2016-ot követõen
– már másodszor érdemelte ki a díjat.

AEROBIK MAGYAR KUPA
Nyíregyházán rendezték az Aerobik Magyar Kupa 3.

fordulóját. 26 egyesület több mint 800 versenyzõje vett
részt a Continental Arénában a kétnapos viadalon.

HAZATÉRTEK A KATONÁK KOSZOVÓBÓL

Nyíregyházán, a Kossuth téren fogadták a Koszovóból
hazatért katonákat. Zömük a Magyar Honvédség 5. Bocs-
kai István Lövészdandárjából került ki, sokan közülük Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyeiek. A katonákat dr. Simicskó
István honvédelmi miniszter is köszöntötte.

MEGÚJULT AZ ERDEI TORNAPÁLYA
Teljesen megújult a nyíregyháziak kedvelt kikapcsoló-

dási helye, a Sóstói-erdõben levõ szabadidõ-komplexum.
A NYÍRERDÕ Zrt. saját forrásból, 25 millió forintból vé-
gezte el a munkát.

A THG KFT.-É A HOLNAP VÁROSÁÉRT DÍJ

A fõvárosban adták át az idei nyertes védjegyhasználóknak
A Holnap Városáért Díjakat. A nyíregyházi Térségi Hulladék-
Gazdálkodási Nonprofit Kft.-t. a háromszintes értékelõfolyamat
után a Tiszta városért kategóriában ismerték el.

 (Folytatás a következõ oldalon.)
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OKTÓBER

HETVEN BÉBI KA-
POTT FACSEMETÉT
Hetven új fával gazdago-

dott a kertvárosi Újéletfa-li-
get. Az önkormányzat a ha-
gyományokhoz híven 2017-
ben is minden nyíregyházi
újszülöttnek felajánlott egy
csemetét, melyet a szüleik
ültethettek el.

ÚJ LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉPÜLT
Átadták Kelet-Magyarország legnagyobb logisztikai rak-

tárközpontját a Nyíregyházi Ipari Parkban. A több mint

50 ezer négyzetméteres csarnokot a Révész Cégcsoport
építtette. A beruházás 9 milliárd forint értékû, amihez ál-
lami támogatást is kaptak. A raktárközpontot ünnepélyes
keretek között avatták fel, melyen részt vett Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke is.

ÚJ ESETKOCSI
Évente 40 millió kilométert tesznek meg az Országos

Mentõszolgálat jármûvei. A Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyei mentõgépkocsik ebbõl mintegy 3 millió kilométert
teljesítenek. A jármûvek így hamar elhasználódnak, ezért
az Országos Mentõszolgálat valamennyi eset- és roham-
kocsiját lecseréli. A nyíregyházi októberben kapta meg az
elsõ új esetkocsiját.

A LEGÉLÕBB TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT
A „Legélõbb testvérvárosi kapcsolat” címet kapta meg

Nyíregyháza, a német Iserlohn és lengyel Chorzów váro-

sokkal közösen. A Lebendige Stadt Alapítvány kiírására
32 országból 320 pályázat érkezett. A díjjal a három vá-
ros kulturális csereprogramjait és az uniós projektekben
való együttmûködésüket ismerték el.

LÁTOGATÓCENTRUM, HÓPÁRDUCKIFUTÓ
Letették az új látogatóközpont és a hópárduckifutó alap-

kövét a Nyíregyházi Állatparkban. A beruházás 372 mil-

(Folytatás az elõzõ oldalról.)

lió forintból, közel száz százalékban vissza nem térítendõ
európai uniós pályázatból valósul meg, melyet Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyert.

ÚJABB 361 PARKOLÓHELY ÉPÜL
Ünnepélyes keretek között tették le az alapkövét annak a

parkolóháznak, amely a Jósa András Oktatókórházban épül

a régi Gyermekosztály helyére. Ezzel 361 parkolóhely áll
majd a kórház dolgozói, betegei és látogatói rendelkezésé-
re. A kivitelezési munkálatok 2018 tavaszára fejezõdnek be.

BÕVÍTETTÉK AZ ÓVODÁT
Két csoportszobával bõvítették a Szent Imre katolikus

óvodát. Így a korábbi 50 helyett 100 gyermek járhat az
intézménybe. A 175 millió forint értékû, állami támoga-

tással megvalósuló fejlesztést további korszerûsítések kö-
vetik majd a városban. 2020-ra valamennyi önkormány-
zati óvoda megújul Nyíregyházán!

FERGETEGES NYUGDÍJAS KI MIT TUD?
Immár ötödik alkalommal rendezte meg a Nyugdíjas

Városi Ki mit tud?-ot az Elsõ Nyírségi Fejlesztési Társaság

és az Idõsügyi Tanács. A Váci Mihály Kulturális Központ-
ban hat kategóriában közel 50 produkciót mutattak be a
szépkorúak.

MILLIÓS FELAJÁNLÁS A KÓRHÁZNAK
Egy 1 millió forint értékû kapnográfos készüléket aján-

lott fel a Hübner Kft. a Jósa András Oktatókórház Sürgõs-
ségi Osztályának. Az eszköz a géppel lélegeztetett bete-
gek ellátásában nélkülözhetetlen. A német cég már koráb-
ban is ajánlott fel mûszereket a kórháznak.

CSÚCSTECHNOLÓGIÁS ESZKÖZÖK
65 millió forint értékben kapott új, csúcstechnológiás

eszközöket a Jósa András Oktatókórház Urológiai Osztá-

lya. Az új C-karú röntgenkészülék és a hozzá kapcsolódó
mûtõasztal országos szinten is egyedülálló.

ÚJ RENDÕRAUTÓK A MEGYÉBEN
Nyolc új rendõrautóval bõvült a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Rendõr-fõkapitányság jármûparkja. A négykerék-

meghajtású jármûvek segítségével nehezen megközelíthetõ
helyekre is eljuthatnak az egyenruhások.

NOVEMBER

ÚJABB FELÚJÍTOTT JÁRDASZAKASZ
Átadták az Ungvár sétányon az Arany János Általános

Iskola és Gimnázium mögött található 213 méter hosszú

felújított járdaszakaszt. A beruházás költsége bruttó 40
millió forint volt. Tavaly a teljes járdaépítési és -felújítási
program közel bruttó 158 millió forint önkormányzati for-
rásból valósult meg.

ZÖLDEBB KÓRHÁZ
Bevezették a kórtermi szelektív hulladékgyûjtést a Jósa

András Oktatókórházban. A Térségi Hulladék-Gazdálko-
dási Nonprofit Kft., illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház közös, kísérleti
jellegû projektjének elsõdleges célja a környezetvédelem.

ÁTADTÁK A PRIMA DÍJAKAT

Tizenkettedik alkalommal adták át Szabolcs-Szatmár-
Beregben a Prima Díjat a megyeházán. Boronkay Ferencné,
Kéry Péter, az NYTV egyik alapítója és Nagylucskay Lász-
ló Prima díjas, Nagy Zsuka és Szepessy Béla pedig külön-
díjas lett.

MODERN SPORTKOMPLEXUM
Mûfüves labdarúgópályán, mûanyag burkolattal ellátott

kosárlabdapályán, rekortán futócsíkon és egy szabadtéri
kondiparkban is sportolhatnak egy fejlesztés révén a Nyír-
egyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium diákjai.
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BRONZÉRMEK A VB-RÕL
Két érmet szerzett a kerekesszékes vívó világbajnoksá-

gon Veres Amarilla. Csapatban és kard egyéniben is har-
madik lett a nyíregyházi sportoló.

VERÉBAVATÓ

Második alkalommal rendezte meg a Városi Verébava-
tót a Diák-Polgármesteri Iroda, a Mustárház és Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SPORTGÁLA
Sikeres éve volt a 2017-es nyíregyházi sportnak. Számos

nemzetközi viadalon szerepeltek jól a város versenyzõi, aki-
ket a hagyományos Sportgálán köszöntöttek. A díjátadón dr.
Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár és dr. Kovács Ferenc
polgármester adta át a legjobbaknak járó elismerést.

KÍVÜL-BELÜL MODERN LETT A „KIS SZTK”
Befejezõdött a „kis SZTK” felújítása. A fejlesztés fõként euró-

pai uniós pályázatból, kisebb részben önkormányzati forrásból

jött létre. A projekt keretén belül például nyílászárókat és hi-
degburkolatot cseréltek, az akadálymentesítéshez pedig lift is
került a megszépült és sok szempontból modernizált épületbe.

ÚJABB FÖLDUTAK VÁLTAK ASZFALTOSSÁ

Elkészült az aszfaltút a korábbi földút helyén a Szikes
utcán. A 156 méteres szakaszon 95 tonna aszfaltot hasz-
náltak fel. 2017-ben 400 millió forintot költött a város új út
építésére, 180 millió forintot járdafelújításra, 100 millió
forintot pedig kátyúzásra.

TEMPLOM ÉPÜL ÖRÖKÖSFÖLDÖN
Lerakták Nyíregyháza új református templomának alap-

kövét Örökösföldön. A templom a Szalag és Törzs utca
keresztezõdésénél épül fel.

KUTYAFUTTATÓT ADTAK ÁT
Újabb, zárt kutyafuttatót adtak át. Az ebek póráz nélkü-

li sétáltatása, tréningezése most már a Homok soron is biz-
tosított. A fejlesztés 4,7 millió forint önkormányzati forrás-
ból valósult meg.

MINISZTERI ELISMERÉS A NYÍRVV-NEK
Belügyminiszteri elismerésben részesült a NYÍRVV. A

társaság a közfoglalkoztatási programok megvalósításában
nyújtott kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréséül ok-
levelet és nagy értékû, tárgyi eszközök beszerzésére for-
dítható pénzjutalmat kapott.

DECEMBER

ÚJJÁÉPÍTETTÉK A TEMETÕ KERÍTÉSÉT

Közel 50 millió forint önkormányzati forrásból építették
újjá az Északi temetõ Pazonyi úti kerítésszakaszát. A 100
évnél is öregebb régi, „piros” kerítés több helyen megron-
gálódott, átlyukadt, ezért volt szükség az újjáépítésre.

ELISMERT ROTARY-JÁTSZÓTÉR
A Szabadság téri integrált játszótér megkapta a XIX.

Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat elismeréseit,

mi több, ezzel jogot nyert arra, hogy nemzetközi szinten
is bemutatkozzon, amelynek eredményhirdetése 2018
májusában, az Egyesült Arab Emírségekben lesz.

MEGNYITOTT A MÖMAX
Több mint negyven fõnek biztosít munkát az az új bú-

toráruház, mely megnyitotta kapuit Nyíregyházán. A
Mömax az ország különbözõ pontjain rendelkezik boltok-
kal, a nyíregyházi a 9. áruházuk.

AZ ÉV TURISZTIKAI ATTRAKCIÓJA
A Szallas.hu ötödször hirdette meg azt a népszerû verse-

nyét, amelyen 161 490 szavazat, 679 700 vendégértékelés
és a szakmai zsûri véleménye alapján hirdettek eredményt.
2017-ben Az év turisztikai attrakciója, a voksok közel felét
elnyerõ Nyíregyházi Állatpark lett, mindemellett pedig nép-
szerûségi díjat vehetett át a nyíregyházi Deluxe Apartman
„Panzió, apartman, vendégház” kategóriában.

ASZFALTÚT ROZSRÉTSZÕLÕN
Átadták az új aszfaltutat Rozsrétszõlõn, az Ösvény ut-

cán. A korábbi földutat 822 méteres szakaszon burkolták
le, a munkák során útalapot, szegélyeket építettek, illetve
kialakították a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges léte-
sítményeket. A beruházás 122 millió forintba került.

MINISZTERI ELISMERÉS A CANTEMUSNAK
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2017. december

12-én Elismerõ Oklevelet adott át a Nyíregyházi Cantemus
Kórus Cantemus Gyermekkarának kiemelkedõ szakmai te-
vékenysége elismeréseként.

2,5 MILLIÓ EURÓS BERUHÁZÁS
Hatékonyabb, jobb minõségû gyártást garantál a Color

Pack új nyomógépe. A cégnél 2,5 millió eurós beruházás-
sal egy Magyarországon teljesen egyedülálló technológiát
avattak.

KUTYAFUTTATÓ A MALOMKERTBEN
Közel 1500 négyzetméteres kutyafuttatót adtak át a

Malomkertben. Az új létesítményben még különbözõ agility

eszközök is találhatóak, hogy tréningezni lehessen a négy-
lábúakat. A kutyafuttatót az önkormányzat hozta létre és
több mint 6 millió forintba került.

STRATÉGIAI EGYÜTTMÛKÖDÉS
Stratégiai együttmûködési megállapodást kötött Nyír-

egyháza és Debrecen önkormányzata. A korábbi, évtize-

deken át tartó rivalizálást új lehetõségek váltják fel: köl-
csönös elõnyökön nyugvó együttmûködés kialakítása a
cél. Közúti, vasúti és légi közlekedési fejlesztéseket is ter-
veznek.

LECSERÉLTÉK A RENDÕRAUTÓKAT
Nyolcvan új jármûvet adott át Nyíregyházán Farkas Jó-

zsef r. dandártábornok, megyei fõkapitány. Az új autók
szolgálatba állásával a gépjármûpark átlagéletkorát sike-
rült 7 évrõl 2 évre csökkenteni.

ÚJABB GYALOGÁTKELÕHELY
Az Eperjes utca–Gádor Béla utca keresztezõdésében

lakossági kezdeményezésre új gyalogátkelõhelyet alakí-
tott ki a NYÍRVV Nonprofit Kft.

ÚJ CSOMÓPONT
Nyíregyháza egyik legforgalmasabb, most már átépí-

tett és bõvített csomópontját adták át. A Mezõ, a Bethlen

Gábor és a Vasgyár utca keresztezõdését 430 millió fo-
rintból fejlesztették a gyorsabb, biztonságosabb haladás
érdekében.

KONDIPARK A MÓRICZBAN
A Móricz Zsigmond Általános Iskola a Nebuló Alapít-

vány támogatásának és a szülõi közösség összefogásának
köszönhetõen új kondiparkkal bõvült.

ESZKÖZFEJLESZTÉS AZ ONKOLÓGIÁN
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyete-

mi Oktatókórház az „Onkológiai diagnosztikai eszközök
fejlesztése Nyíregyházán” címû projektjében jelentõs esz-
közfejlesztést hajtott végre az onkológiai diagnosztika te-
rületén. Beszereztek egy 1,5 T mágnes térerõsségû új és
korszerû MR-készüléket. A beruházás összköltsége 495
millió forint európai uniós pályázatból valósult meg.

MEGNYÍLT A KFC LEGÚJABB ÉTTERME
Megnyílt a Kentucky Fried Chicken gyorsétteremlánc

legújabb üzlete Nyíregyházán. Ez a KFC 49. egysége Ma-
gyarországon. Az étterem a körút Kert utcai szakaszán ta-
lálható, egy forgalmas benzinkút mellett.

DEFIBRILLÁTORT KAPOTT A VÁCI
A rozsréti Váci Mihály Általános Iskolában december

21-én, a karácsonyi rendezvényen adták át a Monbebe
Kft. által felajánlott félautomata defibrillátort.
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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 26. , 2018. február 2. megjelenés)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– kozigallas.gov.hu
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DOWN-SZINDRÓMA: APRÓ LÉPÉSEK A SIKER FELÉ
„NEHEZEBB, DE SOKKAL JOBB LETT AZ ÉLETÜNK”

A 2016-os, nyári olimpiai játékok megnyitóját harminc-
millió amerikai látta a tévében, de a magyar–belga mér-
kõzést is 2 millió 829 ezren követték az M4 Sporton. A
nyíregyházi Kondás Gergõ és Pázmány Pepe csillogó ér-
meinek híre bár nem futott be kontinenseket, õk mégis
elérték a legnagyobbat: Down-szindrómás úszóként, apró
lépcsõkön, de eljutottak a „csúcsra”.

A Rejtett Kincsek Down Egyesület 2017-ben elõször
delegált sportolókat a Magyar Speciális Olimpia Orszá-
gos Úszóbajnokságára – értelmi fogyatékkal élõ sporto-
lóknak rendezik –, amelyen az élmény mellett érmekkel
is gazdagodtak a versenyzõk. A nyíregyházi Kondás Ger-
gely 25 méter gyorsúszásban bronzérmet, a szintén itt élõ
Pázmány Péter pedig 25 méter gyorsúszásban ezüstérmet,
25 méter mellúszásban bronzérmet szerzett. Persze, ez a
megmérettetés csak egy volt a sok közül: õk az életben
ugyanis folyamatosan apró lépcsõket ugranak meg, siker-
rel. Szüleikkel beszélgettem.

GERGÕ MEDDÕSÉG UTÁN SZÜLETETT

Két év múlva õt követte Johanna, három év múlva Kristóf,
majd a negyedik gyerek után 10 évvel Gergõ.

KÖZÖSSÉGET ALKOTNAK
Nyíregyházán egy közösséget alkotunk a Down-

szindrómás gyereket nevelõ családokkal. Tudunk egy-
másnak örülni, és persze jelezzük, ha hallunk valami-
lyen versenyrõl. Így jutottunk el a veszprémire és leg-
utóbb a miskolcira is. Jó a közösség, a társaság, ez
nagy ajándék Nyíregyházán.

KISPAPOKKAL ÚSZIK

– Gergõ hetente négy alkalommal jár úszni és nagyon
élvezi. Rendszeresen megy a bátyjával, az jelenti számára
a mennyországot, de ha õ nincs itthon, akkor a kispapok-
kal. Teri néni, szerdán fél háromkor ráérek, vihetem Ger-
gõt? – sokszor megkérdezik. Ez olyan jó neki. Mi mindig
apró lépcsõket teszünk meg a sikerért, de amikor eljutunk
odáig, az hatalmas élmény mindenkinek.

PEPE NEVE A BÜSZKESÉGTÁBLÁN
A betegség önmagában is feladatok elé állít minden

embert, de ha egy gyermekrõl van szó, akkor az megvise-
li az egész családot. Így volt ez a nyíregyházi Kondás csa-
ládban is, ahol Gergõ megszületése, pontosabban az, hogy
kiderült, Down-szindrómás, mindenkit sokkolt.

– Egészséges gyerekre rendezkedtünk be, azt vártuk.
Villámcsapásként ért minket a felismerés, hogy Gergõ
Down-szindrómás, hiszen nem tudtuk, mi vár ránk. Ez a
félelem azonban ahogy jött, úgy el is ment. Vele az éle-
tünk nehezebb, de sokkal jobb lett – kezdte a beszélgetést
Gergõ édesanyja, Kondás Teréz. – Gergõ most 14 éves, és
az ötödik gyerek a családban. Már három unokánk is van.
Hét évig éltünk a férjemmel meddõ házasságban. Hét év
után aztán örökbe fogadtuk tavasszal Csabát, õsszel pe-
dig áldott állapotba kerültem, és megszületett Dorottya.

– Amikor egy kilencéves, harmadik osztályos, Down-szind-
rómás kisfiú egy többségi iskolában a büszkeségtáblán szere-
pel a veszprémi úszóversenyt követõen, mint jó úszó, az óriá-
si dolog – kezdi a beszélgetést Pepe édesanyja, Pázmány Vik-
tória. – Peti már harmadik éve tagja a Kölyök Sportoló Prog-
ramnak, ami szintén a speciális olimpiának egy része. Tavaly
ennek köszönhetõen az atlétikai versenyen vett részt, volt fu-
tás, kislabdadobás és távolugrás, õsszel pedig az úszóverse-
nyen, két éremmel térhettünk haza. Teljesen magával ragadott
minket az élmény, a közösség ereje. Itt mindenki egymást se-
gítette, egymásért szurkolt. Pepe 2 számban indult, és mind-
kettõn érmet is szerzett.

AZ ÉLETE AZ ÚSZÁS (IS)

– Pepe gyakorlatilag a vízben nõtt fel. Amilyen kis ügyet-
len a szárazföldön, olyan ügyes a vízben. Életét így elsõsor-
ban az iskola, az úszás, a zene, a hegedû és a szabadidõ tölti
ki. Jól teljesít. Hálásak is vagyunk a Vécsey Károly Általános
Iskolának, hiszen csodát tesznek vele, ráadásul az osztály-
közösségük is szuper. Jól beilleszkedett, vannak barátai, sze-
retik õt, szívesen megy iskolába. Tanítóinknak hála, minden
várakozást felülmúl, amivel hitet ad az õt körülvevõknek.
Heti háromszor úszik rendszeresen. Nyáron mindennap víz-
ben van. Nem az a célunk, hogy versenysportoló legyen.
Szeretnénk, hogy ez aktív életre, a mozgás szeretetére és a
közösségre hangolja. Az úszás és a zene okozza a legna-
gyobb örömet neki, ezzel teljes az élete.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 27., szombat 19.00 Illatszertár, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad

19.30 Prah-Milliomosok (A Dézsavü Színkör elõadása), Bérletszünet, MÛvész Stúdió

Január 29., hétfõ 19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Vidám bérlet, Nagyszínpad
19.30 EztRád (A Nézõmûvészeti Kft. elõadása), Bérletszünet, Krúdy Kamara
19.30 A név: Carmen, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

Január 30., kedd 15.00 Diótörõ herceg, Tudor bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Vasvári „D” bérlet, Krúdy Kamara

Január 31., szerda 14.00 Diótörõ herceg, Morgó bérlet, Nagyszínpad
19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Bérletszünet, Nagyszínpad

Február 1., csütörtök 19.00 Illatszertár, Krúdy bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Kölcsey bérlet, Krúdy Kamara

Február 2., péntek 19.00 Illatszertár, Kelet bérlet, Nagyszínpad

CHICAGO, AVAGY ÍZELÍTÕ A SHOW-BIZNISZ VILÁGÁBÓL!

Mintha Kosik Anita számára írták volna Velma Kelly
szerepét a Chicago címû musicalben, amelynek bemuta-
tója január 20-án volt a Móricz Zsigmond Színházban.

Az 1920-as évek Amerikájában játszódó történet segít-
ségével ízelítõt kapunk a show-biznisz világából, ahol a
tisztesség csak gondot jelent, a percnyi hírnévért, a pén-
zért, a karrierért bárki és bármi feláldozható. Ebben a kö-
zegben érzi otthon magát Velma, az erõs akaratú, roppant
tehetséges, ám gátlástalan énekesnõ.

CSAK A GYERMEKÉÉRT ÖLNE

– Nagyon „megtalált” ez a szerep, amit rég szerettem
volna eljátszani – nyilatkozta lapunknak Anita. – Zenei vi-
lága tökéletesen nekem való, imádom a jazzt, ugyanakkor
Velma „életre keltése” igazi kihívás számomra. Hirtelen
haragú, talpraesett és kemény nõ, aki megölte a férjét és a
saját húgát is, amikor rajtakapta õket az „együttléten”. Nem
hiszem, hogy képes lennék ölni. Kivéve, ha a gyermekem
élete a tét. Céljai elérése érdekében mindent megtesz, in-
telligens és kreatív. Összességében roppant veszélyes nõ.
Szerencsére nekem nem kell olyan kegyetlenül harcolnom
a mindennapokban a túlélésért, mint neki. Velma végtelen
egoizmusa és fanyar humora is ebbõl a küzdelembõl fa-
kad. A börtönben találkozik a revütáncosi álmokat dédel-
getõ Roxie-val, aki a szeretõjét tette el láb alól, amikor ki-
derült, a férfi csak kihasználta a karriervágyát. A nõt Zsig-
mond Emõke, az Örkény István Színház tagja és Czvikker
Lilla egyetemi hallgató játssza váltott szereposztásban. Mind-
ketten nagyszerûek! A legfontosabb dolgokban egyezniük
kell, de a megvalósítás módjában azért láthatunk eltérése-
ket. Két remek személyiség – a különbségek teszik izgal-
masabbá, változatosabbá az elõadást.

ÉLÕ ZENEKAR KÍSÉRI ÕKET

Mint elmondta, régóta tudta, ezt a szerepet egyszer el-
játssza majd. (A musical hat Oscar-díjat kapott filmadaptá-
ciójában Catherine Zeta-Jones alakítja – szerk.). Az All That
Jazz címû nyitószámot kamaszkora óta énekli – mindig hoz-
záképzelve a keménykalapos táncosokat és a bigbandet...

ANITA ÁLMA VALÓRA VÁLT
A Móricz Zsigmond Színházban az énekeseket nagy lét-
számú, élõ zenekar kíséri. Õk a színpad mögött helyezked-
nek el, így aztán kamera segítségével kommunikálnak az
énekesek a karmesterrel. Tamás Attila vezényli az együt-
test, és az énekeseket ismét Suhanyeczné Kazár Irén készí-
tette fel. A zenei vezetõ Nyitrai László.

– Imádok táncolni, ezért örülök, ha erre lehetõségem van
valamelyik elõadásban – folytatta Anita. – A végtelenül ele-
gáns, mégis kifejezõ koreográfiát Kocsis Andrea és Lukács
Ádám készítette. Az elõadás pompás art deco díszlete
Ondraschek Pétert dicséri. Egyszerû, letisztult, de nagyon
„beszédes”. Folyamatosan mozgásban van a forgószínpad,
amin hol az egyik, hol a másik helyszín jelenik meg. Most
már a magas lépcsõsoron való „levonulástól” sem tartok
annyira, mint korábban. Ahogy a show világában az elvár-
ható, a mulatók miliõjét a csupa csillogás, a ragyogó fé-
nyek, a ruhák flitterei idézik meg. A ruhakölteményekért
Kovács Andrea felel. Szõcs Artur rendezõvel korábban dol-
goztam már együtt az Idõsutazásban. A próbák során vele
együtt mindent megtettünk azért, hogy olyan elõadás szü-
lessen, amelyik a világ bármely részén megállná a helyét.
Nagyszerû évadom van, hiszen két olyan csodás darab után,
mint A név: Carmen és a Chicago, egy újabb gyönyörûség
következik: Schiller Don Carlosa, amelyikben Valois Erzsé-
betet játszom majd.                       (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)Kosik Anita
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20JANUÁR
SZOMBAT

18JANUÁR
CSÜTÖRTÖK16JANUÁR

KEDD

21JANUÁR
VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Január 28., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–Kassa labdarúgó-mérkõ-
zés közvetítése

Január 27., szombat 16.30 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
Oroszlány kosárlabda-mérkõzés
Január 28., vasárnap 13.00 Városi Sta-
dion mûfû, Nyíregyháza Spartacus–
Putnok labdarúgó edzõmérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

HÁROMBÓL HÁROM
Az Országos Ifjúsági Röplabda Baj-

nokság soros fordulóját rendezték
Nyíregyházán. Erdõsné Balogh Erika
röplabdás tanítványai elsõ mérkõzé-
süket az egriek ellen játszották. A
Sportcentrum lányai magabiztosan
gyõztek, és könnyedre sikerült a foly-
tatás is, a Jászberény együttese ellen
ugyancsak 3:0-ás gyõzelmet arattak.
Az NB II-ben szereplõ U21-es gárda –
szintén Erdõsné irányítása mellett –
Debrecenbe utazott bajnoki mérkõ-
zésre. Ezúttal sem nyert játszmát az
ellenfél, így háromból három gyõzel-
met arattak a mieink.

MAGABIZTOS GYÕZELEM
A hétközi Hepp-kupa gyõzelem után

a bajnokságban is nyerni szeretett vol-
na hazai környezetben a Nyíregyháza
Blue Sharks. A tabellán elfoglalt pozí-
ciók alapján erre minden esély meg-
volt, hiszen a vendég Bonyhád a hátsó
régióhoz tartozik. A cápák az elsõ ne-
gyedet – igaz csak három ponttal – meg
is nyerték, és bár a folytatásban is szo-
ros volt az állás, a nagyszünetben ve-
zetett a Nyíregyháza. Fordulás után
nagyobb lett a különbség, és bár a záró
játékrész elején faragott hátrányából a
vendég együttes, így is magabiztosan
gyõzött a Blue Sharks 83–64-re.

EGY LÉPÉSRE A DÖNTÕ
A Vasast fogadta a nõi röplabda Ma-

gyar Kupában a Fatum Nyíregyháza.
2–0 után mindenki elhitte, hogy a foly-
tatás is sima lesz. A Vasas azonban
nem adta fel, a harmadik szettben
szinte végig vezetett és szépített. A ne-
gyedik felvonásban ismét csak a Nyír-
egyháza volt a pályán, és Matic, vala-
mint a csereként beálló Valdez pont-
jaival magabiztosan gyõzött 3–1-re,
így elõnnyel várhatja a visszavágót. A
két csapat három nappal késõbb az
Extraligában is találkozott, és a Fatum
Nyíregyháza nagy csatában 3–2-re
nyert.

SORVERSENY
A Nyíregyházi Bem József Általános

Iskola ebben az évben is megrendezte
„újévköszöntõ” sorversenyét. Az intéz-
ményben már hagyomány, hogy min-
den januárban vendégül látják Nyíregy-
háza óvodásait egy játékos, sportos ve-
télkedõre. Idén tizenkettedik alkalom-
mal mérték össze tudásukat az ovisok,
akiket bemes diákok erõsítettek. Öt
óvodás és öt általános iskolás gyermek
tett ki egy csapatot. A közelmúltban
felújított tornateremben évrõl évre egy-
re több csapatnak szurkolhatnak az ér-
deklõdõk, idén közel harminc mérte
össze tudását.

MCENROE, DJOKOVIC
ÉS FEDERER IS GRATULÁLT

FUCSOVICS MÁRTON NEVÉT MEGTANULTA A TENISZELIT

Egy éve már az is óriási dolog volt, hogy
Roger Federer edzõpartnerének választot-
ta Fucsovics Mártont. A nyíregyházi teni-
szezõ akkor boldogan vállalta a szerepet,
most pedig egymás ellen léphettek pályá-
ra az Australian Open nyolcaddöntõjében.

Magyar férfi teniszezõ ilyen messzire
még soha nem jutott Melbourne-ben, és
Marci nem is vallott szégyent. Az elsõ szett-
ben 5:4-ig mindkét játékos hozta adogató
játékát, ekkor azonban Federer elvette
Fucsovicsét és nyerte a játékrészt. A máso-
dik még izgalmasabb volt, 6:6 után jöhe-
tett a rövidítés, melyben a svájci volt pon-
tosabb. A harmadik felvonást 6:2-re nyerte
a világ egyik legjobbja, így õ jutott tovább.

– Erre a meccsre vártam, végre teljesült.
Jó érzések vannak bennem, mert úgy ér-
zem, jó mérkõzést vívtunk, tudtam kezelni
a helyzetet a kezdetétõl. Egy Roger Federer

ellen nagyon nehéz jó teniszt játszani, nem
is ez volt a legjobb teljesítményem. De nem
voltam ideges, a Kicker elleni találkozó elõtt
például feszültebbnek éreztem magam.
Tudtam, hogy nincs veszíteni valóm, de úgy
léptem pályára, hogy nyerni akarok. Ez nem
sikerült, de nem vagyok csalódott, mert a
világ legjobb játékosától kaptam ki, aki még
annál is többet nyújtott, mint amit vártam.
Nem volt még lehetõségem ilyen jó játé-
kos ellen teniszezni, nem voltam még
Grand Slam tornán 16 között, nem játszot-
tam ennyi ember elõtt. A találkozó után
John McEnroe és Novak Djokovic is gratu-
lált, nézték a mérkõzést, és remélem, meg-
jegyezték a nevemet. Amikor ültem az öl-
tözõben, Federer ismét odajött, gratulált eh-
hez a héthez, és azt mondta, reméli, talál-
kozunk még – mesélte Fucsovics Márton.

Mi mást tehetnénk hozzá: mi is remél-
jük!

Fucsovics Márton (jobbra) a világ egyik legjobbja, Roger Federer ellen játszhatott

ÚJRA ITTHON A SZPARI
Hazatért az elsõ törökországi edzõtá-

borból a Nyíregyháza Spartacus. Lucsánsz-
ky Tamás vezetõedzõ értékelte a kint el-
végzett munkát.

– Szerencsénk volt, mert kifogástalan
idõjárási körülmények között készülhettük.
Napi 2-3 edzés szerepelt a programban, és
minden tervezett munkát elvégeztünk. A
gyakorlatok többségét labdával hajtották
végre a játékosok jó pályákon, ami nagyon
fontos volt. Ami viszont rossz hír, hogy saj-
nos ketten is megsérültek, Nagy Máténak
egy edzésen, Fodor Ferencnek az edzõmér-
kõzésen sérült meg a bokája – mondta Lu-
csánszky Tamás.

A csapat egy edzõmérkõzést játszott a
Baltika Kaliningrad ellen, melyen 1–0-ra az
orosz együttes gyõzött.

– Az ellenfél jobb volt mint egy erõs NB
II-es csapat, jó volt az iram, és rengeteg
párharc jellemezte a találkozót. A minõ-
ségi játék még hiányzott, de sok pozitív
dolgot láttam. A játékosok közül minden-
ki igyekezett nemcsak az edzõmérkõzé-
sen, hanem az egész hét során, és hason-
lót várok a következõ találkozókon is. A
héten újabb két edzõmeccs következik,
melyek a felkészülést szolgálják, így ki-
próbálhatunk új dolgokat – tette hozzá a
vezetõedzõ.

Törökországban edzõmeccset is játszott a Szpari
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HADRON – KÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
A Hadron Mûvészeti Egyesület huszonkét tagjából

a többség képzõmûvész, de vannak köztük zenészek,
sõt egy költõ is. Idei kiállításuk – hasonlóan az elõzõ-
ekhez – ismét érdekes. Témája a szmog. Ennek látjuk
számtalan megközelítését a falakon és posztamense-
ken. Hiszen szmog sokhelyütt lehet: van politikai köd
az agytekervényekben, körülöttünk mint láthatatlan
elektronsugárzások, melyeket megrajzolva láthatóvá
tesz a festõ, és tudunk az anyagokat roncsoló reduk-
cióról és oxidációról. De helyt kap a jól ismert go-
molygó-fekete gyárkéményfüst, esõpermetezte pisz-
kos légáramlat. Végül is aztán megjelenik az ajánlott
védekezés: kilenc kis üvegampulla instant oxigén. S
mindezek nemcsak hagyományosan festékkel, vász-
non vagy papíron, hanem mûgyantával, színezett kóc-
cal, ívelt foncsorcsíkokkal, rögzített fakazettákkal.

A kiállítás sok gondolatot felvet, olyanokat is, ame-
lyek mellett naponta elmegyünk és nem biztos, hogy
jelentõséget tulajdonítunk nekik, és olyanokat is, ame-
lyek más nézõpontból mutatják meg a dolgokat.

A tárlat megtekinthetõ a Pál Gyula Teremben febru-
ár 24-éig.

(Szerzõ: H. Németh Katalin)

ELSZÁRMAZOTTAK
Csutkai Csaba fotómûvész több mint kétszáz port-

rét készített a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl szár-
mazó vagy itt dolgozó mûvészekrõl, tudósokról, is-
mert emberekrõl. Közülük hatvan kép látható a na-
pokban megnyílt tárlaton a Városi Galériában. Meg-
tekinthetõ február 24-éig.

TOP 10-ES KIÁLLÍTÁS
A 2017. évi magyarországi idõszaki kiállítások Top

10 rangsorába bekerült Virgilius Moldovan bécsi szob-
rászmûvész (képünkön) nyíregyházi kiállítása, mely-
nek szervezõje, rendezõje és kurátora Németh Erika
szobrászmûvész (képünkön), a Nyíregyházi Városi Ga-
léria egykori mûvészeti vezetõje volt.

Hétfõn megnyílt a 35. Magyar Sajtófotó Kiállítás a
Váci Mihály Kulturális Központ földszinti és elsõ eme-
leti kiállítóterében. A tárlat február 25-éig, díjtalanul
megtekinthetõ.

35. SAJTÓFOTÓ KIÁLLÍTÁS

A 4. helyet szerezte meg a tárlat, ezzel együtt pedig
nagy költségvetésû mûvészeti múzeumokat és galéri-
ákat utasított maga mögé. A szakmai rangsort Áfra Já-
nos mûkritikus állította össze, aki az Új Mûvészet fo-
lyóirat mûvészeti írója és a KULTER folyóirat szerkesz-
tõje. Értékelésekor figyelembe vette a kiállított anyag
színvonalát, a kiállítás tematikáját és rendezési mód-
ját, illetve a kurátori munkát is.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Tóth Imre (10. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. február 2., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Móra Ferenc

Ált. Isk. (Örökösföld).

ZENEBÖLCSELETI ELMÉLKEDÉSEK – Szabó Sándor zenés
kötetbemutatója január 26-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban.

DUPLA RETROKONCERT a Kaland Old Rock és az Old
Rock zenekarok közremûködésével január 26-án 17.00 órá-
tól a Városmajori Mûvelõdési Házban. A belépõjegyes mû-
sor részletei: 42/434-002.

ZENEI VERSENY. Január 27-én 9.00 órától rendezi meg a
Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete a Középiskolások V. ze-
nei versenyét. A megnyitó helye: az egyetem B épületének
Zenei Intézetében, a Bartók-teremben, további helyszínek:
„B” tanulmányi épület tantermei.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: január 27-én 10.00: Babaangol. 30-án 14.00–
16.00: Hóember készítése CD-bõl.

NYUSZIKALAND. A Burattino Bábszínház elõadásai: ja-
nuár 27-én 16.00: Nyuszikaland. 28-án 10.00: Farkas és róka
a lakodalomban. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épü-
let II. emelet.

EMLÉKMÛSOR. „Engedem, hadd menjen...” – Bíró József
(Jaffás) táncmûvészre emlékeznek január 27-én 16.30-tól a
Váci Mihály Kulturális Központban. Fellépõk: Szabolcs Nép-
táncegyüttes és a Seniorok, Nefelejcs és Vadrózsák. Zenei
kíséret: Bürkös zenekar. Jegyek válthatók a VMKK jegypénz-
tárában elõvételben és az elõadás elõtt.

PÓTSZILVESZTER a Zenith Együttessel január 27-én 19.00
órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Bõvebb információ:
42/462-400, 30/369-4499.

ZONGORAEST. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola hangversenytermében január 29-én 17.00 órától fel-
lép Bartha Ildikó, a debreceni Kodály Zoltán Zenemûvészeti
Szakgimnázium zongoratanára, aki egyben a budapesti Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem doktorandusz hallgatója.

HANGVERSENY. A Zenemûvészeti Tagozat Pályázati hang-
versenye január 29-én 18.00 órától a Nyíregyházi Mûvészeti
Szakgimnáziumban.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Január 30-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Február 2-án 10.00: Kerekítõ.

FÓKUSZBAN AZ IGÉNYES NYELVTUDÁS – az Alvégesi
Mûvelõdési Ház ingyenes Német Nyelvû Társalgó Klubjának
kiállítása. Nyíregyháza német ajkú testvérvárosainak és part-
nervárosainak bemutatása, olvasósarokkal, német nyelvû –
igény szerint elvihetõ – kiadványokkal. Idõpont: január 30–
február 8-áig. Helyszín: Alvégesi Mûvelõdési Ház.

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – a Turisztikai Klub találko-
zója – vetítettképes elõadás január 30-án 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Téma: Kalandozás Afrikában és Pá-
pua Új-Guineán. Elõadó: dr. Bálintné Kis Beáta Afrika-refe-
rens és dr. Bálint Zoltán mérnök.

A TRIUMVIRÁTUS – a Filharmónia Magyarország Non-
profit Kft. bérletes hangversenye január 30-án 19.00 órától a
Kodály Zoltán Általános Iskolában. Közremûködik: Kodály
Filharmonikusok Debrecen, Fejérvári Zoltán – zongora (a
Montreali Világverseny gyõztese 2017-ben). Vezényel: Ko-
vács László (Liszt Ferenc-díjas).

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR minden évben elsõ fog-
lalkozását a magyar kultúra napjának szenteli. Ezúttal dr. Sza-
bó Gyuláné emlékezik Kölcsey Ferencrõl, majd kötetlen be-
szélgetés lesz „A magyar irodalom színe-java” címmel. A
foglalkozást Mádi Gyuláné magyar szakos tanár vezeti. Sze-
retettel várják az irodalomkedvelõ érdeklõdõket január 31-
én 10.00 órakor a Nyírség Könyvtár Alapítványnál (Ungvár
stny. 5.).

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS. A Népmûvészeti Egyesület Sz-Sz-
B Megyei Szervezetének 35 éves jubileumi kiállítását január
31-éig tekinthetik meg hétköznapokon 12.00–16.00 óráig a
megyei Népmûvészeti Alkotóházban (Nyíregyháza, Széche-
nyi u. 20.).

SZÍVKLUB: dr. Juhász Nimród angiológus fõorvos elõadá-
sa január 31-én 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban.

FÁBA ÉGETT ERDÕ – válogatás Bihari Gábor fizikus fraktál-
tájképeibõl a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: feb-
ruár 1-jén 16.30-tól. Megtekinthetõ: február 24-éig.

FARSANG. „Itt a farsang, áll a bál!” – családi farsangi dél-
után február 2-án 15.30–18.00 óráig a Jósavárosi Mûvelõdé-
si Házban. A programok az Egymásért-Családok Egyesületé-
vel, valamint A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért
Egyesületével közös szervezésben valósulnak meg.

ÖNISMERET, önfejlesztés, önmegvalósítás – prof. dr. Bagdy
Emõke elõadása február 2-án 18.00 órától a Váci Mihály
Kulturális Központban.

PIKTOR TANODA – betekintés az akvarell technikákba
február 3-án 9.00–12.00 óráig az Alvégesi Mûvelõdési Ház-
ban. Minden mûvészeti kelléket biztosítanak. Bõvebb infor-
máció és regisztráció: 30/259-0443.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„A VÁRMEGYE SZELLEMI ÉLETÉNEK
ELEVEN, HÛ TÜKRE”

A Bessenyei Kör 1898-as megala-
kulását követõen jelentõs hatást gya-
korolt a város és a megye szellemi,
kulturális és mûvészeti életére. A kör
irodalmi szakosztályának elõterjesz-
tésére, 1934-ben egy hiánypótló me-
gyei folyóirat megjelentetését hatá-
rozták el. A Szabolcsi Szemle fõszer-
kesztésével Szohor Pált, míg a szer-
kesztõi feladatok ellátásával dr. Belo-
horszky Ferencet és Szentmiklósi Pé-
tert bízták meg, kiadóul pedig Bata
Sándort választották.

A szerkesztõbizottság 1934. már-
cius 19-én tartotta elsõ ülését, és hó
végén már meg is jelent az elsõ szám,
amelyet a Szabolcsi Hírlap e sorok-
kal üdvözölt: „Elõkelõ ízlést sugárzó
külsõben, értékeket dokumentáló
szépirodalmi, tudományos, mûvésze-
ti, kritikai tartalommal érezteti, hogy
Nyíregyházán van tudatos kulturális
élet, amely az új magyar élet friss csa-
pásain áradva a virulást, a tiszta szellemi atmoszférát,
a legszentebb hagyományoknak a fejlõdés pozitív ér-
tékeivel való egybeolvasztását és végeredményében a
Bessenyei által hangoztatott nemzeti mûvelõdést jelen-

ti”. A Szemlét nagy lelkesedéssel fo-
gadták, már az elsõ héten több mint
száz elõfizetõje lett. A Bessenyei Kör
(1940-tõl Társaság) tagjai illetmény-
képpen kapták meg.

A tízéves jubileumi számban, 1943
õszén már arról adtak hírt, hogy a Kul-
turális Egyesületek Országos Szövetsé-
ge a Klebelsberg-plakett adományozá-
sával tüntette ki a Szemlét, továbbá a
vallás- és közoktatásügyi minisztérium
elõfizetett rá az ország valamennyi je-
lentõsebb irodalmi egyesülete részére.

Írói között szép számmal voltak kö-
zépiskolai tanárok, valamint írók, köl-
tõk, szakírók és vidéki értelmiségiek.
Igyekeztek teret adni „a még bátorta-
lan és szerény irodalmi törekvések-
nek”, de az irodalom barátai mellett
haszonnal lapozgathatták a helytörté-
net és a néprajz iránt érdeklõdõk is. A
Bessenyei Társaság kiadásában a
Szemle 1944-ben jelent meg utoljára,

majd 1956-ban, a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács gon-
dozásában újjáéledt.

A borítót Tóth I. Lajos tanár
tervezte, a Bessenyei-érmet

Szalay Pál festõmûvész-rajztanár
rajzolta


