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KÖLTSÉGVETÉS.
Elfogadták Nyíregyháza
idei, több mint 73
milliárd forintos, soha
nem látott mértékû
költségvetését a múlt
csütörtöki közgyûlésen.

START JUBILEUM.
Jubilál a 30 éves
nyíregyházi START
Rehabilitációs Foglal-
koztató és Intézmé-
nyei Közhasznú
Nonprofit Kft.

150 ÉVES A MÚZEUM
Az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját a nyíregyházi Jósa András Mú-

zeum. A jubileum keretében új sorozatként indítja útjára az intézmény a „Múl-
tunkról a jövõnek. Tárgyak, leletek, emlékek a 150 éves Jósa András Múzeum
gyûjteményébõl” címû kamarakiállítás-sorozatot, amelynek az elsõ tárlatát pénte-
ken nyitották, de minden hónapban megújul, és 150 mûtárgyat szeretnének majd
bemutatni, amelyekrõl a terveik szerint egy katalógus is készül. A tárlat keretében
Jósa András sebészdiplomáját is megtekinthetik az érdeklõdõk, de még sok más
régi tárggyal, emlékkel találkozhatnak a Benczúr téri épületben. Tavasszal pedig
érkeznek a Seuso-kincsek, melyek csak néhány megyeszékhelyre jutnak el vidé-
ken, köztük Nyíregyházára is.

AUTÓBUSZOS KALANDTÚRA NYÍREGYHÁZA FEJLESZTÉSI PONTJAIN
Az egyik vadonatúj, gázüzemû busszal vitték városné-

zésre múlt péntek délelõtt a sajtó képviselõit Nyíregyhá-
zán. A túrát dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Szabó
Tünde államtitkár vezette. Az út közben kiderült, hogy
Nyíregyháza 41 gázüzemû (CNG) busza február köze-
pétõl állhat majd próbaüzem keretében forgalomba.

A színház elõl indult a „városnézõ” busz, melynek a
polgármester vállalta a házigazda és az idegenvezetõ sze-
repét. Dr. Kovács Ferenc már itt elkezdte sorolni, milyen
folyamatban lévõ és tervezett beruházások valósulnak meg
Nyíregyházán.

  70 MILLIÁRD 2021-IG
Mint kiderült: több mint 70 milliárd forint értékû beru-

házás valósul meg 2021-ig Nyíregyházán: jelenleg körül-
belül 27,5 milliárd forint értékû pályázat van megvalósí-
tás alatt és további 42,5 milliárd forintért tervez vagy indít
majd fejlesztéseket a közeljövõben az önkormányzat. A
rendhagyó városnézés során bemutatták ezek egy részét és
szó esett arról is, hogy például az infrastruktúra- és turiszti-
kai fejlesztések a következõ ciklusban is folytatódnak.

  BELVÁROSI TÉRREKONSTRUKCIÓ
Az indulásnál a polgármester kiemelte, a Kállay-kúria

elsõ üteme már elkészült, tervezik a közeli jövõben a hát-
só, az utcafrontról kevéssé látható részek átalakítását is,
valamint az önkormányzat a mellette lévõ Tiszti klub re-
konstrukciójára is sikeresen pályázott. Erre a célra több
mint 750 millió forintot nyertek. Emellett hozzáfûzte, fo-
lyamatban van a Szabadtéri Színpad, valamint a Besse-
nyei és Benczúr tér felújítása is, ami érinti a Jósa András
Múzeumot, a Vasvári gimnáziumot és egy óvodát is.

  FEBRUÁRTÓL KÖRÖZNEK
A rövid köszöntõ és felvezetõ után elindult a nem min-

dennapi körutazás. A város vezetése stílusosan az egyik
vadonatúj, gázüzemû buszt rendelte meg erre a célra. A
sajtó munkatársai és a meghívott vendégek így testközel-
bõl ismerkedhettek meg a február elsejétõl útvonalbejárá-
sokra induló, majd próbaüzemet teljesítõ új buszok egyi-
kével, és az utazás közben láthatták a város egyik felén
azokat az infrastrukturális beruházásokat, amelyek hozzá-
járulnak a gyorsabb, dinamikusabb városi közlekedéshez.

(Folytatás a 3. oldalon.)

JEGES CSOBBANÁS

Élvezi a telet a Nyíregyházi Állatpark három jegesmedvéje, a hétvégén medencéjükben ját-
szottak egy hatalmasat. A legtöbb jegesmaci egyébként szinte sohasem teszi a lábát igazi
szárazföldre, többségük egész életét a sarkvidék befagyott vizein, a zajló jégmezõkön tölti.
Egyikõjük éppen a fotósunk „kedvéért” ugrik egy talpast a borzongató víztükörbe...

Fotó: Kohut Árpád

A nemrég felújított Continental Aréna elõtt fejezte be a
fejlesztési körjáratot az új, gázüzemû autóbusz
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IRODALMI MÛSOR
A Nyíregyházi Szociális Gondozási

Központ 6. sz. Idõsek Klubja január 23-
án a tagok által elõadott színvonalas
irodalmi mûsorral emlékezett meg
méltó módon a magyar kultúra napjá-
ról. A rendezvényen elhangzottak ver-
sek és prózák is.

FELFÜGGESZTVE
Perme (Dohos Ferenc) évek óta

amatõr fotósként örökíti meg Nyíregy-
háza és környéke eseményeit, követi
a város fejlõdését. Több mint 9000 fo-
tójából most egy kiállítás nyílt a Mus-
tárházban, ami február végéig látogat-
ható.

INTERAKTÍV NYÍLT NAP
Interaktív nyílt napot tartottak a

Debreceni Egyetem Egészségügyi Ka-
rán a továbbtanulás elõtt álló középis-
kolásoknak. Az érdeklõdõk nemcsak
tájékoztatást kaptak a szakmákról, ha-
nem ki is próbálhatták az oktatás so-
rán használt eszközöket.

LETETTÉK AZ ESKÜT
Nyíregyházán már gõzerõvel készül-

nek az április 8-ára kitûzött országgyû-
lési választásra. A Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei 1-es és 2-es számú Ország-
gyûlési Egyéni Választókerületi Válasz-
tási Bizottság tagjait és póttagjait is meg-
választották, akik letették az esküt.

KALAND OLD ROCK
Pénteken este telt ház elõtt, dupla

retró koncertet adott a Kaland Old
Rock és Old Rock zenekar a Városma-
jori Mûvelõdési Házban, ahol Elvis
Presley, Beatles és a könnyûzene más
ikonikus alakjainak örökzöld slágerei
csendültek fel.

ELÕFOGLALÁSI AKCIÓK
Egyre népszerûbbek az utazási irodák

nyaralási elõfoglalási akciói. Ezek ilyen-
kor akár 20 százalékkal olcsóbban is kí-
nálják a tengerparti utakat. A belföldi tu-
rizmusnak pedig újabb lendületet adhat,
hogy idén az ünnepek kapcsán kiemel-
kedõen sok lesz a hosszú hétvége.

POLGÁRÕRÖK IS SEGÍTENEK
Most már a rozsrétszõlõi iskolánál is

segítik az úttesten való átkelést az érkerti
rendõrõrs járõrei és a helyi polgárõr
egyesület tagjai. A reggeli és a délutáni
csúcsforgalom ideje alatt is biztonságo-
sabban közlekedhetnek így a gyalogo-
san érkezõ vagy hazainduló diákok.

LÁTHATÓ A ZSEBIBABA
Már megtekinthetõ a világ legna-

gyobb erszényeseinek, a vörös óriás-
kenguru csapatnak a legifjabb tagja a 
Nyíregyházi Állatparkban! Az ország-
ban csak itt látható állatok egyedszá-
ma nyolc fõre nõtt a kicsi születésé-
vel.

IDÉN IS LENDÜLETBEN
A SZÉPKORÚAK

A városháza könyvtárában tartotta hét-
fõn idei elsõ ülését az Idõsügyi Tanács.
Megvitatták és elfogadták a 2018-as év
munkatervét, valamint kidolgozták a fo-
gadóórák beosztását. Tájékozódtak az
Élettörténetek címû pályázatról is. Mint
kiderült, az elmúlt évben 17 írás érkezett,
ezeket szakértõ zsûri bírálja el és meg-
tartják majd az eredményhirdetést, illet-
ve a díjkiosztót is.

Az ülés után az új gázüzemû autóbuszok
egyikét bemutatták a tanács tagjainak is, akik
egy próbaútra indultak el vele (képünkön).
Sóstógyógyfürdõ felé tettek egy kört, ahol
megnézték az állatpark látogatócentrumá-
nak beruházását és a szállodaépítés munká-
latait. Az új busz elnyerte az utasok tetszé-
sét. A tanács titkára, Fintor Károlyné külön
kiemelte, amellett, hogy csendes, modern,
és lehajtható ülései is vannak, üdvözlendõ,
hogy egy rámpa is segíti a mozgásukban
korlátozottak fel- és leszállását.

A JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT IS
TÉMA LESZ

Az utazás során szintén lehetõség volt
az aktuális idõsügyek megvitatására is. Dr.
Ulrich Attila alpolgármester elmondta, a
tanács tagjai idén megismerik a szociális
intézmények munkáját, de napirendjeik
közé olyan korábbi ügyek is visszatérnek,
mint a temetõ gondozott sírjainak kérdé-
se, a kedvezményes fürdõbelépõk, a lom-
talanítás, vagy a jogsegély szolgálat.

WILDERS: BRÜSSZEL
TÁMOGATJA A MIGRÁCIÓT

TÁJÉKOZTATÓ
Nyíregyháza MJV Idõsügyi

Tanácsa 2018. február 5-tõl
ismét fogadóórát tart az el-

múlt évihez hasonlóan, a Móricz Zsig-
mond könyvtár földszinti helyiségé-
ben, hétfõnként 14 és 16 óra között.
Várják a városban élõ nyugdíjasok ja-
vaslatait, észrevételeit.

Erõsítsük meg a nemzetállamokat, véd-
jük meg a sajtószabadságot és mondjuk
ki, hogy az iszlám nem vallás, hanem egy
totalitárius ideológia, amely nem tiszteli
a zsidó-keresztény értékeket – ezt mond-
ta Geert Wilders Nyíregyházán. A holland
Szabadságpárt elnöke a Halállistán címû
könyvét mutatta be a szabolcsi megye-
székhelyen.

A politikus arról beszélt, hogy az Euró-
pai Uniót alkotó nemzetállamok többsége
identitásválságba került. Brüsszelt olyan
jogokkal ruházták fel, amelyek leépítik a
nemzeti identitást. Szerinte az unió veze-
tõi ezt tudatosan teszik, mert egy európai
szuperállam létrehozásában érdekeltek.
Szerinte Brüsszel ezért támogatja a migrá-
ciót, ezért igyekszik a migránsok elosztá-
sát célzó kvótákat ráerõltetni a tagálla-
mokra. Kiemelte, Brüsszel inkább bíróság
elé állítja és büntetni akarja az olyan or-
szágokat, akik ellenzik az illegális migrá-
ciót, mint Magyarország vagy Lengyelor-
szág, ahelyett, hogy megõriznék a legfon-
tosabb európai értékeket, a szabadságot,
a biztonságot és a humanizmust. A politi-
kus azt is mondta, Magyarország példa-
kép Európában, és a Budapest Brüsszellel

vívott küzdelme, számára Dávid Góliát
elleni harcát idézi fel.

– Az önök gyönyörû országa, Magyar-
ország felett is hatalmat akar gyakorolni
Brüsszel, amikor azt mondja, hogy több
migránst kellene befogadni és részt kell
venni azok elosztásában. Ez azt jelenti,
hogy azt is megmondják, kit kell beengedni
a saját házunkba. Egész pontosan az a
probléma, amivel most az Európai Unió-
ban szembe kell néznünk, hogy megértes-
sük, mi az, amit mi nem akarunk: azt, hogy
ellopják a nemzeti identitásunk. Ha ez
mégis megtörténik, akkor nem tudjuk ma-
gunkat megvédeni többé, mert mindent
meg akarnak változtatni – fogalmazott
Geert Wilders.       (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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KÜLÖNLEGES VÁROSNÉZÉS AZ ÚJ,
CNG GÁZÜZEMÛ FLOTTA EGYIK TAGJÁVAL

(Folytatás az 1. oldalról.)

Mint címlapunkon megírtuk, az új, gázüzemû buszok
egyikével kelt útra a nyíregyházi média, hogy dr. Kovács
Ferenc polgármester és dr. Szabó Tünde államtitkár ka-
lauzolásával megtekintsék a városban zajló fejlesztések
egy jelentõs részét.

A Mezõ utcai, nemrég modernizált csomópontot elhagy-
va, a Tiszavasvári úton járva az is kiderült, hogy a Nyuga-
ti elkerülõ továbbépítése is folyamatban van. A tervek el-
készültek, ezek után a nyomvonalhoz szükséges területe-
ket kell majd megvásárolni.

A KÚT MÁR VÁRJA A BUSZOKAT
A „városnézõ” busz egészen a LEGO gyárig hajtott az

elkerülõ már meglévõ szakaszán, s a majdani rókabokori
bekötõ út körforgalmánál fordult vissza. Ebben a térség-
ben alakítják majd ki az új ipari parkot is, az elsõ ütem-
ben egyelõre 22,9 hektáron. Az egykori laktanyák terüle-
tén azonban kis kitérõt tett a jármû. Itt épült fel ugyanis az
új gázüzemû buszpark töltõállomása. A buszbeszerzéssel
együtt, a tömegközlekedés fejlesztése 7 milliárd forintból
valósul meg. 

 
INGYEN WIFI A FEDÉLZETEN

A város összesen 41 gázüzemû és 6 elektromos buszhoz
jutott hozzá, melyek mind a külsõ, mind a belsõ megjelené-
sükben impozánsak. Modernek, alacsonypadlósak, kényel-
mesek, ingyenes a wifi rajtuk, és van bõven hely a fedélze-
ten a babakocsis anyukáknak vagy kerekesszékeseknek,
mindezt persze akadálymentes felszállási lehetõséggel. Ol-
csóbb lesz a jármûvek üzemeltetése is, és éves szinten 2,5
tonnával kevesebb káros anyaggal terhelik meg a város le-
vegõjét. A tervek szerint a tél végén már részben ezek a
buszok szállítják az utasokat Nyíregyházán. – Február el-
sején szeretnénk elindítani a buszokkal az útbejárásokat.
Tudjuk, hogy magasabbak, ezért meg kell nézni, hogy min-
denütt el tudnak-e haladni, nem kell-e valahol gallyat le-
vágni, vagy egyéb akadályok vannak-e. Aztán a tervek sze-
rint február 15-ével kezdõdõen indul a próbaüzem, ami
egy hónapot vesz igénybe, de ezek már menetrendszerû
járatok lesznek – fogalmazott dr. Kovács Ferenc.

 
NEM IS STADION, HANEM ARÉNA

A buszos városnézésen útba ejtették a Sóstói úti stadi-
ont is. Itt a sportért felelõs államtitkár vette át a szót. Dr.
Szabó Tünde kifejtette, az elmúlt idõszakban sokféle hír-
adás jelent meg, hogy több mint 10 milliárdból újítják fel
a stadiont. Hangsúlyozta, nem csupán átépítésrõl van szó.
Nyíregyháza egy arénát kap, ami sportesemények modern
helyszíne lehet, sõt a létesítmény környezete az amatõr
sportolók, többek között a futás szerelmeseit is kiszolgálja
majd. – Olyan 8 ezer férõhelyes arénát képzeljünk el, ami
körül lesz egy szabadidõ rekortán futópálya is, ahová bár-
ki el tud majd jönni, ha mozogni van kedve, egészséges

életmódot kíván folytatni. Ez tehát egy multifunkcionális
stadion lesz, amiben a kulturális, szabadidõs tevékenysé-
gek mellett akár koncerteket is lehet szervezni – fogalma-
zott dr. Szabó Tünde.    

 
MÁR LÁTHATÓ ÁLLATPARKI FEJLESZTÉSEK

A „városnézõ” busz ezt követõen Sóstón folytatta az
útját, elhaladva a Bencs Villa elõtt, mely kívülrõl már kész,

a berendezések még érkeznek. Az állatpark elõtt felszállt
Gajdos László is. Az intézmény igazgatója megragadta az

alkalmat és rögtön beszámolt arról, hogyan állnak a Pangea
Ökocentrum, a hópárduckifutó és a megújuló bejárat, azaz

Dr. Kovács Ferenc és dr. Szabó Tünde a buszos
sajtóbejáráson

Látogatócentrum építkezései. –  Most be van fóliázva, mert
fûtenek belül, annak érdekében, hogy február végén, már-
cius elején átadhassuk az építményt, ami többfunkciós lesz,
s a jegyet váltók könnyebb bejutása mellett nekünk az is
fontos, hogy végre kulturált irodában fognak dolgozni a
munkatársaim – tette hozzá.

 
A SZÁLLODÁT MÁR SZIGETELIK

Sóstó másik nagyon várt beruházása elõtt is megállt a
„városnézõ” busz. A Szeréna-lak helyén épülõ négycsil-
lagos szállodát már szigetelik, az építkezés a kedvezõ idõ-
járásnak köszönhetõen jól láthatóan elõrehaladott állapot-

ban van. Sóstón az is kiderült, hogy a múzeumfalu fej-
lesztése nemsokára elkezdõdhet, valamint a Kisfaludy
program forrásaiból megújulhat a Svájci-lak, wellness-
részleget kaphat a Fürdõház. A további tervekben egy ki-
látó is szerepel Sóstó szívében.

 
TÉL VÉGÉRE KÉSZ A JÉGPÁLYA!

A belváros felé visszakanyarodva, áthaladt a busz a
vasúti keresztezõdésen, ahol nemrég valósult meg a biz-
tonságos gyalogos-kerékpáros átvezetés, majd a felújítás-
ra váró Korányi Frigyes utcán végighaladva, a Csaló köz-
nél tervezett körforgalmi helyszínt elhagyva szóba került
az új jégpálya is, amely túl van a sikeres nyomáspróbán, s
kezdõdik a betonozása, így tavasz elején biztosan köröz-
hetnek majd rajta a nyíregyháziak.

 
CSAK RÉSZE AZ EGÉSZNEK

A polgármester azonban hangsúlyozta, mindez csak egy
része a tervezett és már megvalósulás elõtt álló fejleszté-
seknek. Így tavaszra meginvitálta a sajtó munkatársait egy
másik túrára, hogy például Örökösföld és Borbánya terve-
zett beruházásait is testközelbõl tekinthessék meg.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt–Tarczy Gyula)

A színház elõl indult a fejlesztési pontokhoz a gázüzemû flotta különjárata
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NINCS TARTOZÁS
Sikeres évet zárt 2017-ben a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház.
Az intézménynek nincs 30 napnál régebbi, lejárt szál-
lítói tartozása a megfelelõ üzleti tervnek és annak
betartásának köszönhetõen. Emellett modern eszkö-
zök kerültek a kórházba, valamint lezárultak és el-
kezdõdtek új projektek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház évente körülbelül 140 ezer
fekvõbeteget és 3 millió 200 ezer járóbeteget lát el.
Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgató-
ja kiemelte, a mottójuk: legfontosabb a beteg és a be-
tegellátás. A kórház nem küzd munkaerõhiánnyal, a

fluktuáció mindösszesen néhány százalék. A szakor-
vosi és a fõorvosi gárda folyamatosan fiatalodik, je-
lenleg is 125 rezidens dolgozik az intézményben, ami
országos szinten is nagy szám. Ezen kívül a megfele-
lõen összeállított üzleti tervnek köszönhetõen a kór-
háznak 2017. december 31-én nem volt 30 napnál
régebbi, lejárt szállítói tartozása.

TAVASSZAL ÁTADJÁK

Tavaly átadták a kórházban a mentõhelikopter-le-
szállópályát, és a második MR-készüléket is, ennek a
betanítási idõszaka most zajlik, és rövidesen elkezdik
vele a diagnosztizálást. A várossal való összehangolt
együttmûködés eredményeképpen pedig hamarosan
elkészül egy 75 férõhelyes óvoda  az intézményben
dolgozók gyerekei részére. Az érdekessége, hogy a
mûködését a munkavállalók mûszakindulásához iga-
zítják majd. Kiemelten fontos a jelenleg kivitelezés
alatt álló parkolóház építése is, ami elõreláthatólag ta-
vasszal kerül átadásra.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

HÕSÖKET KÉPEZNEK NYÍREGYHÁZÁN IS
Az egész országra kiterjedõ úgynevezett „Hõskép-

zést” indított az Országos Mentõszolgálat. Ezentúl az
életmentéshez kedvet és bátorságot érzõ laikusok min-
den hónapban ingyenes újraélesztés-oktatáson, vala-
mint -gyakorláson vehetnek részt a megyeszékhelyek
mentõállomásain, köztük Nyíregyházán is.

Az elsõ gyakorlati oktatás hétfõn vette kezdetét, és

mostantól minden hónap utolsó hétfõjén 15 és 17 óra
között várják az érdeklõdõket. Magyarországon éven-
te több ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás kö-
vetkeztében utcán, közterületen. Többségük megment-
hetõ lenne, ha valaki perceken belül megkezdené az
újraélesztést, a mellkasi nyomásokat. Ezért is hívta életre
a „Hõsképzést” az Országos Mentõszolgálat.

Mentõállomáson pedig ebbõl 2 mentõegység állt szolgá-
latba a tavalyi év folyamán. 2018-ban kormányzati for-
rásból újabb 117 új mentõautó beszerzésére nyílik lehe-
tõségünk, ennek révén pedig a 2010 óta vásárolt mentõ-
autók száma 793-ra emelkedik majd, ami azt jelenti, hogy
7 évesnél öregebb mentõautó csak a tartalékállományban
fog szerepelni. Az új mentõautók kiosztása még tervezés
alatt áll.

KORSZERÛ MUNKARUHA

Az elkövetkezõ hónapokban valamennyi kivonuló men-
tõdolgozó új, jó minõségû, korszerû munkaruhát is kap,
ami szinte minden elemében eltér a korábbiaktól, színvá-
lasztásával a mentõdolgozók biztonságát is hatékonyab-
ban szolgálja, miközben megfelel a vonatkozó európai
szabványnak.

– A munkaruha-beszerzés fontos célja, hogy a lehetõ
legjobb minõségû és a feladatellátásra legalkalmasabb
ruházatot használhassák a kivonuló mentõdolgozók, akik-
nek szempontjait, javaslatait hangsúlyosan figyelembe
vettük a tervezéskor. Az új munkaruha gyártása folyamat-
ban van, kiosztása terveink szerint rövidesen megkezdõd-
het – hangsúlyozta.

KÖZEL KÉTMILLIÁRDOS ESZKÖZFEJLESZTÉS

A mentõautók és korszerû munkaruhák mellett nagy
értékû mentéstechnikai eszközök beszerzése is megvaló-
sul 2018-ban – tudtuk meg.

– Erre 2017-ben 1,3 milliárd forintos forrás nyílt meg az
Országos Mentõszolgálat számára, 2018-ban pedig újabb
1,9 milliárd forintos forrást fordíthatunk eszközbeszerzés-
re, így az új autókba új eszközök is kerülnek. A beszerzé-
sek révén minden mentõegységünkben megújíthatjuk a
mentéstechnikai eszközöket, ami azt jelenti, hogy 2018
végéig egyebek között a defibrillátorokon, az EKG monito-
rokon, a perfúzorokon, a lélegeztetõgépeken át a vércu-
kormérõ készülékekig a teljes mentéstechnikai eszköztár
megújul.                                         (Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÉRKEZNEK AZ ÚJ MENTÕAUTÓK
A közelmúltban jelentette be az emberi erõforrások mi-

nisztere, hogy idén újabb 117 mentõautót szerez be a kor-
mányzat. Bár ezek kiosztása még tervezés alatt áll, az azon-
ban már biztos, hogy az elkövetkezõ hónapokban vala-
mennyi kivonuló mentõdolgozó új, jó minõségû, korszerû
munkaruhát kap és minden mentõegységben megújulnak a
mentéstechnikai eszközök, így Nyíregyházán is.

Gyõrfi Pál, az Országos Mentõszolgálat kommunikációs
és PR-vezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy
a Nyíregyháza Mentõállomáson összesen 3 db 24 órás
mentõgépkocsi, 1 db 24 órás rohamkocsi és 1 db 24 órás
esetkocsi mûködik, továbbá 4 db 12 órás mentõgépkocsi
teljesít szolgálatot. A jövõben pedig a futó kocsik mind-
egyike új, korszerû jármû lesz.

– Az Országos Mentõszolgálatnak 2017-ben kormány-
zati forrásból 193 mentõautó beszerzésére nyílt lehetõsé-
ge. Az új autók folyamatosan érkeznek és állnak szolgá-
latba mentõállomásainkon (126 autót már szolgálatba ál-
lítottunk). Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe ezek közül
11 új mentõautó érkezett, illetve érkezik, Nyíregyháza
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KÓRHÁZI KOSZT: 56-FÉLE DIÉTA
Láb- vagy éppen nyaktörés, vesekõ, epekõ, kisebb-na-

gyobb mûtétek. Kórházban lenni nyilván nem jó, de szin-
te nincs olyan ember, aki ha rövidebb ideig is, de ne fe-
küdt volna már egészségügyi intézményben. Mivel a na-
ponta felhasznált fecskendõk, kötszerek és infúziók szá-
mát szinte lehetetlenség lenne összeszámolni, így a kór-
termek helyett a kórház konyhájára fordítottuk figyelmün-
ket. Utánajártunk, mennyi fogy burgonyából, húsból és
tejbõl, naponta. Az eredmény meglepõ.

A kórházi koszt szinte mindenhol beszédtéma és míg
világ a világ, minden bizonnyal soha nem is fog ízérõl és
mennyiségérõl egységes, csakis pozitív vélemény szület-
ni. Egy azonban biztos: allergiában szenvedõ vagy diétát
igénylõ betegekbõl egyre több lesz és a páciensek – ezzel
együtt a nekik kiosztott adagok – száma sem fog csökken-
ni a jövõben, sajnos.

DIABÉTESZ MENÜ HATFÉLE VÁLTOZATBAN

Nyíregyházán, a Szent István utcai fõzõkonyhán a be-
tegek részére napi szinten 56-féle diétát készítenek el –
tájékoztatott Busáné Csatlós Eszter, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház élel-
mezési osztályvezetõje.

– Készítünk könnyû vegyes étrendû menüt, a diabétesz
6-féle változatát – szénhidrát-összetételnek, ételkészítési
technológiában eltérõ változatokban –, a táplálékallergi-
ák különbözõ változatait – például: glutén-, laktózmentes,
ezek kombinációi –, purinmentes, purinmentes diabéte-

szes, koleszterinszegény, koleszterinszegény diabéteszes,
40 g, 60 g fehérjetartalmú, roboráló, folyékony, pépes,
zsír-, rost- és többek között fûszerszegény ételeket is. Ezek
pontos tápanyag-meghatározásokkal, elõírt konyhatech-

nológiával készülnek, melyekhez táplálékallergia esetén
kiszûrjük az étrendben nem adható élelmi anyagokat –
magyarázta.

NAPONTA 5000 ADAG ÉTEL

Naponta a Szent István utcai fõzõkonyhán 1100 adag
reggelit, 2800 adag ebédet és 1100 adag vacsorát készíte-
nek el, illetve csomagolnak be egyedileg diétáknak meg-
felelõen. 3 fõétkezést, 2 kis étkezést (kiegészítõ) biztosíta-
nak a betegeknek, melyet reggelihez vagy vacsorához cso-
magolva, illetve ebédhez tálalva adnak.

MÁZSASZÁMRA FOGY A BURGONYA

– Étlaptól függõen naponta felhasználunk az ételeink
elkészítéséhez 3 és fél mázsa tisztított burgonyát, 200 kg
sertéskarajt, esetleg csont nélküli sertéscombot, vagy 120
kg csirkemellfilét, de mirelit zöldségbõl is elfogy 90 kg,
tejbõl pedig 400 litert osztunk ki, átlagosan.

TÍZ SZAKÁCS KÉSZÍTI

A tájékoztatás során megtudtuk, az élelmezési osztá-
lyon 2, a dietetikai szolgálaton pedig 10 dietetikus dolgo-
zik. Mellettük a Sóstói úti telephely alkalmazottait is be-
számítva naponta 10 szakács és 5 konyhai kisegítõ készíti
el a napi adagokat, valamint a két telephelyen 17 fõs tála-
lós személyzet végzi az ellátottak számára az osztályo-
kon a tálalást.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

2017. augusztus, Nyíregyháza, Jósa András Oktatókór-
ház, gyerekosztály
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TÖRTÉNELMI KÖLTSÉGVETÉS NYÍREGYHÁZÁN, JELENTÕS FEJLESZTÉSEKKEL
Elfogadták Nyíregyháza idei, több mint 73 milliárd fo-

rintos, soha nem látott mértékû költségvetését a múlt csü-
törtöki közgyûlésen. A 2018. évi büdzsé jelentõs volu-
menváltozását alapvetõen az európai uniós, valamint
hazai forrásból megvalósuló pályázatok határozzák meg.
A megyeszékhely 41 új CNG buszt is kap; a közgyûlés
elõtt két jármûvet mutattak be a Kossuth téren az önkor-
mányzati képviselõknek és az érdeklõdõ lakosoknak.

41 új CNG, azaz gázüzemmel mûködõ busz érkezik
Nyíregyházára a megyeszékhely több mint 7 milliárd fo-
rintos, 100 százalékban pályázatból finanszírozott fej-
lesztésének keretében. Mint múlt héten megírtuk, a csü-
törtöki közgyûlés elõtt két jármûvet, egy szóló és egy
csuklós buszt mutattak be a képviselõknek és az érdek-
lõdõ lakosoknak.

INDULNAK AZ ÚTVONALBEJÁRÁSOK

lyázatok vannak. Varga János könyvvizsgáló kifejtette: biz-
tonságos a város mûködése, ezért jó helyzetben van, s a
minden jogszabályi elõírást betartó költségvetés mögött
komoly szakértelem van. A közgyûlés 15 igen, 3 nem és 3
tartózkodás mellett fogadta el a büdzsét.

PARKOLÁSI VÁLTOZÁSOK

A közgyûlésen többek között elfogadták a parkolóhe-
lyek létesítésérõl, valamint fizetõparkolók üzemeltetésé-
nek szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítását. (Errõl két héttel ezelõtti számunkban írtunk rész-
letes beharangozót.) Az üzemeltetõ javaslata és lakossági
kérések alapján több új terület, útszakasz került az I-es és
II-es, fizetõs parkolási zónába, valamint a sátorgarázsok
elhelyezésével kapcsolatosan is történt módosítás.

A HOTEL DZSUNGEL IS FELJEBB LÉPHET

Arról is döntöttek a közgyûlésen, hogy pályázatot nyúj-
tanak be a Dzsungel Hotel fejlesztésére. A 18 szobás sós-
tói szálloda a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üze-
meltetésében van. Modernizálása szorosan kapcsolódik
az állatpark által nyújtott szolgáltatások fejlesztéséhez.
Akadálymentes vendégfogadás és elszállásolás, a férõhe-
lyek kapacitásának növelése, a szobák komfortfokozatá-
nak javítása is elsõdleges. A jelenleg 2 csillagos hotel a
beruházással 3 csillagossá válhat.

SOROS-TERV ELUTASÍTVA

A közgyûlésen (16 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mel-
lett) elfogadták a „Védjük meg településeinket, védjük meg
hazánkat” címû felhívást. Így a közgyûlés elutasította a
Soros-tervet és azt, hogy a megyeszékhelyen bevándor-
lás-szervezõ irodát mûködtessenek. Az elfogadott határo-
zatban az is szerepel, hogy a közgyûlés felkéri a kormányt,
hogy – ha az szükségesnek látja – törvények kezdemé-
nyezésével, vagy egyéb jogszabályokkal lépjen fel a So-
ros-terv és a bevándorlás-szervezõ Soros-szervezetek el-
len. Ez az utolsó napirend heves vitát generált, az ellen-
zéki képviselõk arra utaltak, hogy ez az országos politika
része, míg a polgármester válaszában jelezte: – Nem sza-
bad kitérni ez elõl az állásfoglalás, deklaráció elõl, ugyanis
nem szabad engedni, hogy különbözõ, migránsokat tá-
mogató civil szervezetek érkezzenek a városunkba.

(További részletek az elõterjesztésekben, melyek meg-
találhatóak folyamatosan a nyiregyhaza.hu oldal e-város-
háza menüjében, a Közgyûlés/Archívum részeként.)

(Szerzõ: Dér Vivien, Tarczy Gyula)

DR. ADORJÁN GUSZTÁV
FRAKCIÓVEZETÕ,
FIDESZ-KDNP:

MEGYÜNK ELÕRE,
FEJLÕDÜNK

„Ez egy fejlõdést és bizton-
ságot jelentõ költségvetés a
város számára. Azok az ala-

pok, amelyeken mi gondolkodunk már évek óta, tehát a
fejlesztések, a munkahelyteremtés, a turisztika, a város
szebbé tétele – ezek benne vannak a teljes összegben.
Mindenbõl több jut fejlesztésekre. Nagyon sokszor lát-
juk, hogy a város föl van túrva, itt is, ott is, amott is
zajlanak a munkák, de ez azt jelenti, hogy megyünk
elõre, fejlõdünk.”

NAGY LÁSZLÓ
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕ, MSZP:

ARÁNYELTOLÓDÁS,
KIEGYENSÚLYOZAT-

LANSÁG
„Az látszik, hogy a válasz-

tási évben mégiscsak megduz-

zad a költségvetésnek a fõösszege annak érdekében,
hogy látványos fejlõdést érjen el a város, miközben ko-
rábban is fejlõdött Nyíregyháza, 2010 elõtt és 2010 után
is. Nem tartom egészségesnek egyébként ezt az arány-
eltolódást. Sokkal egészségesebb lenne, hogyha négy
évre szétosztva, évente nagyjából stabil, azonos össze-
gû beruházások zajlanának a városban. Sokkal kiegyen-
súlyozottabbá válna a gazdasági háttér, a kis- és közép-
vállalkozások gazdasági háttere is.”

BÉRES CSABA
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕ, JOBBIK:

NEM VÉLETLEN
BÕKEZÛSÉG

„Az idei évi költségvetés a
legmagasabb összeget tartal-
mazza, amióta én a közgyû-

lés tagja vagyok. Ezt viszont nem tartom véletlennek,
ha belegondolunk abba, hogy idén áprilisban ország-
gyûlési választásokra kerül sor. A lakosok és a magyar
választópolgárok már megszokhatták, hogy minden
egyes választási évben nagyon bõkezû tud lenni a kor-
mány, illetve a város.”

Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a hónap vé-
géig mind a 41 busz megérkezik városunkba, majd átad-
ják a jármûveket az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt.-nek. Múlt héten megtörtént a Tiszavasvári
úti töltõállomás mûszaki átadása is, így minden adott ah-
hoz, hogy az új buszok – az útbejárások után – néhány
héten belül már menetrendszerûen közlekedjenek. A jár-
mûvek modernek, csendesebbek, mint elõdeik és rajtuk
utazva ingyenes wifit is használhatnak majd a tömegköz-
lekedést választók. Vadnai Zoltán, a projekt autóbusz-be-
szerzési szakértõje azt is elmondta, a gázüzem alkalma-
zása gazdaságosabb a közösségi közlekedésben is, illetve
környezetvédelmi hatása is elõnyösebb a hagyományos
üzemmódnál. – Csináltam egy gyors számítást. Ez a 41
darab autóbusz, a kiváltott jármûvekhez képest évente
mintegy 2500 kilogramm káros anyaggal csökkenti a vá-
ros szennyezettségét, ami jelentõs számnak mondható.

GÁZÜZEMÛEK ÉS SOLARISOK

A témával kapcsolatban, már a közgyûlés keretén belül
a flottát majdan üzemeltetõ Pelcz Gábor, az Észak-ma-
gyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója is
szólt, hangsúlyozta, hogy megnyugtató fázisban van a pro-
jekt. Eddig is megtettek mindent a problémák elhárításá-
ért és a lehetõ legrövidebb idõn belül zajlott minden. Majd,
korábbi ígéretüknek megfelelõen jelezte, hogy a város-
ban közlekedõ buszok másik része a népszerû Solaris jár-
mûvekbõl áll majd, így a teljes flotta átlagéletkora alig
több mint 5 éves lesz, országosan is kiemelkedõ módon.

EGYHANGÚ TETSZÉS

Február 1-jétõl 15-éig útvonalbejáráson vesznek részt a
jármûvek, hogy semmilyen külsõ körülmény ne akadályoz-
za az útjukat, majd egy hónapos próbaüzem következik,
melynek idejére biztonsági flottatartalékot tart fenn az ÉMKK.
A közgyûlés egyhangúlag elfogadta a város és az Észak-ma-
gyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti Közszolgálta-

tási Szerzõdés módosítását. A témával kapcsolatban felszó-
laló egyik ellenzéki képviselõ (Lövei Csaba, Együtt) kritikát
fogalmazott meg, mert szerinte sokat álltak Tiszaújvárosban
a buszok, késõn kerültek ide, s már rég járhatnánk velük, de
önkritikát is gyakorolt, amikor elmondta, ugyan korábban
bírálta a buszok esztétikumát, ám testközelbõl látva úgy fo-
galmazott: „tetszenek”. Nagy László (MSZP) pedig a menet-
rendek tüzetes átvizsgálását és az egész tömegközlekedés
átvilágítását sürgette, nem elõször.

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZATOK

A rendhagyó kezdés után a közgyûlés elején a polgár-
mester újabb nyertes uniós fejlesztési pályázatokról szólt.
A közgyûlés korábbi jóváhagyásával benyújtott TOP-os
pályázataink közül több részesült pozitív döntésben a leg-
utóbbi közgyûlés óta eltelt idõszakban. Ennek megfelelõen
600 millió forintot nyertünk a Tiszavasvári út Derkovits ut-
cai csomópontjának fejlesztésére; közel egymilliárd forin-
tot a „Gazdaságfejlesztés és munkaerõ mobilitást ösztönzõ
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján” címû pályá-
zatunkra (a részleteire késõbb visszatérünk), és 1,12 milli-
árd forint támogatást a „Korányi utca felújítása, a Korányi
Frigyes utca–Csaló köz csomópontban körforgalom kiépí-
tése és Szarvas utca felújítása” címû pályázatunkra. Emel-
lett kormányhatározatban döntöttek az „önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések” keretében arról, hogy
40 millió forintból felújítják a rozsrétszõlõi Fenyõ utcát.

73 MILLIÁRDOS KÖLTSÉGVETÉS

A január 25-ei közgyûlésen elfogadták Nyíregyháza idei,
több mint 73 milliárd forintos költségvetését is. A korábbi-
akhoz képest feltûnõen magas szám (csak a tavalyihoz
képest is 26 milliárddal több) hátterében jelentõs számú
európai uniós, valamint hazai forrásból megvalósuló pá-

Lövei Csaba (Együtt) az elsõk között ült próbaképpen
a kormányhoz a CNG buszok egyikén

Dr. Kovács Ferenc polgármester ezúttal a Krúdy-terem
helyett a Kossuth téren adott tájékoztatást

a száz százalékban támogatott buszos projektrõl
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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. február 2. megjelenés)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– kozigallas.gov.hu

Kellemetlen és nehéz a szomszédok kö-
zött kirobbant konfliktusok rendezése,
ugyanis évekig tartó háborúskodás is elin-
dulhat egy kerítésre felfutó, és így árnyé-
kot adó növény, vagy éppen  egy, a kelle-
ténél többet és hangosabban ugató kutya
miatt is. Ki és hogyan tehet igazságot? A
határ a bíróság, na meg a csillagos ég...

„Az én házam, az én váram” – tartja a
mondás, bár nem teljesen igaz, legalábbis
a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint,
ugyanis az kimondja, hogy sem a birtok-
lás, sem a rendelkezés jogát nem gyako-
rolhatja a tulajdonos más személyek – kü-
lönösen a szomszédok – szükségtelen za-
varásával, vagy jogaik gyakorlásának ve-
szélyeztetésével.

NINCS PONTOS SZABÁLY

– A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szom-
szédjogi szabályai azért születtek meg,
hogy az ingatlan használói tisztában legye-
nek jogosultságuk terjedelmével – ami ter-
mészetesen a másik oldalról tilalmat jelent-
het. A szomszédjogok nemcsak az új, ha-
nem a régi Ptk.-ban is szabályozva voltak,
azonban az életben elõforduló minden
egyes bosszúságra pontos szabályt nem ta-
lálunk – magyarázza Sterné dr. Deák And-
rea, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószó-
vivõ-helyettese.

NÉHA ELKERÜLHETETLEN
A „ZAVARÁS”

– Az általánosan megfogalmazott törvé-
nyi elõírás az, hogy az ingatlan használa-
takor minden tulajdonosnak tartózkodnia
kell az olyan magatartástól, amellyel má-
sokat szükségtelenül zavarna, vagy jogaik
gyakorlását veszélyeztetné. Vannak azon-
ban olyan helyzetek, amikor nem kerülhe-
tõ el, hogy a szomszédok zavarják egymást
(például felújítással okozott kellemetlenség,
zaj, por, csõtörés orvoslása). Erre vonatko-
zik az a szabályozás, hogy a szükséges
zavarást mindenki köteles tûrni.

Arra nézve, hogy a jegyzõnél megindult
szomszédjogi jogviták számszerûen éven-
te hány esetben fordulnak át polgári peres
eljárássá, a Nyíregyházi Törvényszék sta-
tisztikai adatokkal nem rendelkezik.

PERESKEDÕ SZOMSZÉDOK

VAN, HOGY A KERÍTÉS MIATT

– Statisztikai adatot a legnagyobb járás-
bíróság, a Nyíregyházi Járásbíróság elõtt
indult perekre nézve tudunk szolgáltatni.
A köztudatban egyes birtokvédelmi tárgyú
perek is a szomszédjogi jogvita címszó alatt
kerülnek megemlítésre, ugyanis a lakóhá-
zak közötti kerítés elhelyezkedése, a kerí-
tésre futtatott növények árnyékoló hatása,
adott esetben magassága okán keletkezett
jogviták – bár valóban szomszédok között
fordulnak elõ – a birtokvédelem kategóriá-
jába tartoznak.

TÖBB MINT FÉLSZÁZ PER

A szomszédjoggal kapcsolatos perek tár-
gyát illetõen a háziállatok okozta kellemet-
lenségeket tudjuk kiemelni. A fenti tárgyú
perek száma 2017-ben a Nyíregyházi Já-
rásbíróságon 61 volt, 2016. évben 69.

(Szerzõ: Nyíregyházi Törvényszék;
Bruszel Dóra)

(Fotó: Internet/illusztráció)

A társasházakban is gyakoriak a felújítások. A szabályozás szerint az ezzel járó zajt
mindenki köteles tûrni

ELSÕ KÖRBEN A JEGYZÕHÖZ
KELL FORDULNI

– A jogai megsértése esetén a sérel-
met szenvedett fél az önkormányzat
jegyzõjéhez fordulhat panasszal, aki
azt kivizsgálja, és határozatot hoz. Aki
a jegyzõ által meghozott határozatot sé-
relmesnek tartja, a kézbesítésétõl szá-
mított 15 napon belül a bíróságtól kér-
heti a határozat megváltoztatását.

– A társasházak esetében szervezeti-
mûködési szabályzatban  kell meghatá-
rozni a külön tulajdonon belüli építési-
szerelési munka és a zajjal járó más te-
vékenység végzésének szabályait (há-
zirend). A lakhatás nyugalmát szolgáló
házirend szabályait a lakás, illetõleg a
nem lakás céljára szolgáló helyiség min-
denkori használója  köteles betartani. A
közösség és a tulajdonostárs, illetõleg a
közösség és harmadik személy között
keletkezett polgári jogvitában – ha az
érintettek megállapodni nem tudnak –
a  közvetítõi tevékenységrõl szóló kü-
lön törvény  rendelkezései alapján  per-
megelõzõ közvetítõi eljárást  lehet kez-
deményezni.
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 SZEMLÉLET- ÉS LÉPTÉKVÁLTÁS EGY TÁRS
JUBILÁL A 30 ÉVES NYÍREGYHÁZI START REHABILITÁCIÓS FOGL

– Az élõlények – azon be-
lül is – elsõdlegesen a fõem-
lõsök, illetve az emberiség,
mint a fejlõdés legkiemelke-
dõbb csúcsa, nemcsak csodá-
latos, hanem szinte a meg-
fejthetetlenségig bonyolult
összetétel. Már elsõdlegesen
a születéskor, még az egype-
téjû ikrek esetében is, elté-
rések mutatkoznak. Egyes
esetekben ezek az eltérések
egész életre kihatnak, vagy
kihathatnak. Ezek születés-
kori olyan elváltozások, mely
a képzés, a munka világát is

érintik. Az élet késõbbi szakaszaiban
az elváltozások veszélye számos kül-
sõ és belsõ hatás, közremûködés kö-
vetkeztében jelentõsen növekszik.
Ezeket az eltérõ képességeket, me-
lyek az élet során, beleértve a mun-
ka világát is, jelentõs hátrányokat
okoznak, jelenleg megváltozott mun-
kaképességnek nevezzük – látszólag
messzirõl indított Balogh Zoltán, a
START alapító-vezérigazgatója, a
Debreceni Egyetem c. docense, a
Védett Szervezetek Országos Szövet-
ségének elnöke, mikor arra kértük,
hogy a megye egyik legnagyobb fog-
lalkoztatójának jubileuma okán fog-
lalja össze három évtized történetét
röviden. Ám, mint az alábbiakból is
kiderül, nem volt véletlen a 30 éves
START cikkének startja...

Tömegesen, elõször a múlt században, a második világ-
háborúban szerzett sérülések következményeivel együtt
élõk kezdték keresni a munka világán belüli helyüket.

1988-ig 7 ilyen nyilvántartott vállalkozás mintegy 3000
érintett munkavállalót foglalkoztatott.

ÉVEKEN ÁT A LEGNAGYOBB
A lehetõség és a szükséglet, a társadalmi fejlõdés, a jog-

alkotás, az érdekérvényesítés és az elfogadás szemlélete
sok minden egyéb mellett tette lehetõvé, hogy a foglalkoz-
tatottak száma egy idõszakban elérte, illetve meghaladta a
4000 munkavállalót a mai START Rehabilitációs Vállalat-
nál. (Ez éveken keresztül a megyei alapítású vállalkozá-
sok legnagyobb létszámát jelentette.)

NYOLCADIKKÉNT A 350-BÕL
Az országban ma közel 350 munkaadói szervezet ren-

delkezik úgynevezett akkreditációval, mely szervezetten
biztosít foglalkoztatási lehetõséget
ezeknek az embereknek. Annak ide-
jén nyolcadikként alapították Nyír-
egyházán a START Vállalatot. Mûkö-
désének kezdetében még „fehér hol-
ló” volt ezen embereket akár hasz-
nos tevékenységbe, termelésbe be-
vonni, ma a hivatalos munkaviszony-
ban állók száma 60–70 000 fõ körül
váltakozik országosan.

EZER SZAKKÉPZETT FIATAL
A képzés ebben az esetben is el-

engedhetetlenül – talán az átlaghoz
viszonyítottan még jobban – szüksé-
ges. Ezért elmozdulás volt a hátrá-
nyokkal élõ tanköteles korú fiatalok
szakmai képzésének megindítása a
START Szakiskolában 1992-ben,
ahol több mint tucatnyi szakmában,

mintegy 1000 tanuló szerzett szakképzettséget.

ÁTALAKULÓ TERMELÉSI SZERKEZET
A frissen létrejött vállalkozás iránti igény számos tele-

pülésen megjelent. A mûködés kibontakozása egybeesett
(ezerkilencszázkilencvenes évek...) számos iparág leépül-
tével, a termelés- és termékszerkezet átalakulásával, a
munkanélküliségbõl a „leszázalékolásba” történõ mene-
külés lehetõségével. A megyénkben is, a megyén kívül is
gomba módra szaporodtak azok a kis- és középüzemek,
melyek alkalmasak voltak részben bizonyos – akkoriban

szabadon maradt – piaci szegmensek pótlására. Például a
mezõgazdasági termékek értékesítéséhez, szállításához
elengedhetetlen tárolórekeszek, ládák, konténerek stb.
gyártására, alapanyaguk elõállítására, illetve a munka és
jövedelem nélkül maradt, ténylegesen is egészségükben
többé-kevésbé meggyengült, zömében szakképzetlen ré-
tegek szinte tömeges foglalkoztatására.

„ROMOS” KEZDETEK,
ALAKULÓ KÖRÜLMÉNYEK

Az „élet” Nyíregyházán a Körte utcán indult a Mozgás-
korlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
akkori épületében. Rövid idõ alatt a Honvéd utcán, a ma

már maradványaiban sem létezõ volt huszárlaktanya pa-
rancsnoki épületében, és a még akkor meglévõ istállóma-
radványok romjaiban találtuk magunkat. Nem túl messze,
a Puskin utcán (ma Nádor utca) az akkor már évek óta
használaton kívüli volt iskola átalakítása már üzemszerû
körülményeket mutatott.

KILÉPVE A MEGYESZÉKHELYRÕL
Közben elindult a Bereg, Dél-Nyírség, Jánd, Vásáros-

namény, Mátyus, Lónya, Tiszaszalka, Fehérgyarmat, Ököritó-
fülpös, Csenger, Tiszavasvári, Tiszalök, Nyírtelek, Érpatak,
Gemzse, Rohod, Nyírbátor, majd a szomszédos megyék
„belakása” is. 1989-90: megszûnik az egész országban a
munkásõrség. Nyíregyházán meglévõ két épületüket a szo-
ciális hálózat kapta. Egyikben a hajléktalanság kezelése,
másikban a rehabilitációs foglalkoztatás bontakozhatott ki.

SZÉLESEDÕ TEVÉKENYSÉGI KÖR

Sorban szélesedett a tevékenység is. A mûanyagipar
minden ága, lágy és kemény pvc-feldolgozás, nejlonzacs-
kók, flakonok, háztartási eszközök, útjelzõoszlopok,
galvándobok, kádak, faipar, feldolgozás, könnyûipar, tex-
til-, bõr-, cipõ-, papír- és nyomdaipar, élelmiszer-termelés
és -feldolgozás, vendéglátás, gyógyászati segédeszköz,
ortopéd cipõ, majd a megyei kórházzal közösen bizonyos
mozgásszervi, reumatológiai kezelések, különféle szolgál-
tatások, gépjármûjavítástól a vendéglátásig, közétkezteté-
sig – és még sorolhatnánk.

AZ ELSÕ SPECIÁLIS SZAKKÉPZÕ
AZ ORSZÁGBAN

A tevékenység azóta is folyamatosan bõvül. A volt Sol-
tész Mihály (ma Bujtos) utca, István u., Liliom u. által

Balogh Zoltán
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ADALMI RÉTEG ÉLETÉBEN (1988–2018)
ALKOZTATÓ ÉS INTÉZMÉNYEI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

rolt területeken történõ ingatlanvásárlással 1992-ben dr.
Surján László, akkori népjóléti miniszter átadta az elsõ
olyan szakképzõ iskolát, melyben hátrányos helyzetû tan-
köteles korú fiatalok szakmai képzését indította el a START
Vállalat az alapító egyesülettel együtt. Az átadással egyi-
dejûleg megkezdõdött egy 65 fõs kollégium építése is.

Az iskolaalapító START Vállalat szinte maga készítette,
építette, kivitelezte az akadálymentes létesítményt.

TAPINTHATÓ LELKESEDÉS, TENNI AKARÁS
A lelkesedés, a tenni akarás páratlan volt. A város, a

megye, az ország segített. Az alapítók, a vállalat dolgozói,
vezetõi büszkék voltak, örültek annak, hogy munkahelyük
volt, lehetett. A foglalkoztatás mellett a képzés, a szociális
és egészségügyi háttér, lakhatás, intézményhálózat is fej-

lõdött. Együtt nõttünk az akkor induló Egészségügyi Fõis-
kolával (ma Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara), akik-
kel azóta is töretlen a szakmai együttmûködés, a nemzet-
közi kapcsolatrendszer és ismertség kialakulása. Szép idõ-
szak, csodálatos évek, összefogás, tenni akarás mindazo-
kért, akik hátránnyal kell, hogy éljék életüket...

NYÍREGYHÁZA A CENTRUM
Borsod megyének a közeli részei „maradtak ki”, mint-

egy 6-7 üzem mûködött a környezõ térségben. Sátoralja-
újhely, Ricse, Baktakék, Abaújszántó, Kazincbarcika,
Szendrõlád és az egyik legtávolabbi, legnagyobb létszá-
mú vidéki, Békés megyei üzemünk, Gyula városa. A „cent-
rum” azért mégis Nyíregyháza, a megyeszékhely. A „tör-
ténelmi fennállása” óta mindig önálló Nyírségi Nyomda, a
Repülõtér szomszédságában álló Cipõgyár (ma tényleg áll
ott a termelés), a közétkeztetésben elfoglalt helyünk, na és
természetesen a (fogyatékosügyi) szakma szemefénye, a
Tiszavasvári úti „Esélycentrum”!

VÁSÁRDÍJAK, ELISMERÉSEK
Nagy büszkeség, hogy immár három évtizede Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb foglalkoztatója
vagyunk, valamint többszörös vásárdíjak, kétszeres Egész-
ségbarát és kétszeres Családbarát elismerés részese.

PIACKÉPES TERMÉKEK
EGÉSZSÉGKÁROSODOTTAKKAL

Sokszínû tevékenység, változatos munkalehetõség jel-
lemzi vállalatunkat. Az országban egyedülálló módon több
mint 80 százalékban egészségkárosodott személyeket

foglalkoztat, akik a saját fizikai és szellemi adottságaiknak
megfelelõen, a kialakított elvek szerint piacképes termé-
keket állítanak elõ. Egy amerikai egyetem hallgatói évente

egyszer meglátogatják a vállalatot élmény és tanulás cél-
jából. A START minden erejével szeretne a jövõben is helyt
állni a piacon és további célja minél több munkahelyet
biztosítani a csökkent munkaképességûeknek, de az egész-
séges munkavállalóknak is.

Az elmúlt 3 évtized változásaiból, emlékeibõl és fejlõdésébõl idézett:

Balogh Zoltán,
a START alapító-vezérigazgatója, a Debreceni Egyetem c. docense, a Védett Szervezetek Országos Szövetségének elnöke

A cég – a vállalat – folyosóin, irodáiban megannyi
fénykép, elismerés, oklevél a 30 éves múltból. Megannyi,
de fogyó emlék azok fejében, akik bármilyen módon
részesei lehettek ennek a speciális világnak. No és a
valóság! Mára már nem csodálkozunk rá, ha egy
kerekesszékes átgurul a város fõterén, a mozgáskorlá-
tozottak számára kijelölt és fenntartott parkolóban aka-
dálymentes körülmények között száll be abba a jármû-
be, melyet õ maga (is) tud vezetni.

Munkába siet... Munkába bizony. Tanulmányait be-
fejezte, szakképzõ- vagy középiskolában. Fõiskolát,
egyetemet végezhetett a látás- vagy hallássérült is! Ma
csak a megyeszékhelyen közel 30 olyan akkreditált
munkaadó van, ahol munkalehetõséget kapnak ezek az
állampolgárok is. (Az országban 350!)

Szemlélet- és léptékváltás történt.
Egy fogyatékosbarát városban.
Egy országban.
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„ÁLLATI” TERÁPIA – ÚT A BETEGEKHEZ
A kutya az ember legjobb barátja – tartja a mondás,

ráadásul nem is véletlenül. Megérzik, ha betegek, netán
szomorúak vagyunk, és õszinte szeretetet adnak elõíté-
let, valamint elvárások nélkül. A kutyaterápia pozitív ha-
tása éppen ezért ma már nem kérdés: segíteni tudnak
halmozottan sérült vagy pszichiátriai betegeknek, autista
gyerekeknek, de többek között demenciában szenvedõ
idõseknek is. Jelenleg 343, tanúsítvánnyal is rendelkezõ
terápiás kutya dolgozik Magyarországon, köztük ráadá-
sul ketten Nyíregyházán: õk Csiga és Zizi.

Négylábú társainkra nemcsak az örömben, hanem a
legnagyobb szükségben is számítani lehet, hiszen kit ne
töltene el jó érzéssel, amikor saját kutyája felismeri bána-
tát és odabújik hozzá, nyalogatja a kezét, vagy éppen az
orrával bökdösi. Ez az önfeláldozás pedig a terápiás ku-
tyáknál még fokozottabban jelen van: képesek javítani a
beteg szocializációját,  önértékelését, a stresszt, de olyan
is elõfordul, hogy hatásukra halmozottan sérült gyerek ta-
nul meg járni. A négylábú „angyalok” úgy, mint az embe-
rek, a hét minden munkanapján, nyolc órában dolgoz-
nak, csak õk napról napra életeket képesek megváltoztat-
ni, túlzás nélkül, önzetlenül... Munkájukról a szabolcsi
megyeszékhelyen élõ – Zizi (németjuhász) és Csiga
(labrador) – gazdájával, Szabó Ágnes habilitációs kutya-
kiképzõvel beszélgettem. ezt, a felvezetõnek viszont nagyon hosszú idõ kell, míg be-

letanul ebbe a szerepkörbe. Azóta segítünk, ahol tudunk.

A DEMENCIA KEZELÉSÉRE IS

Ági a terápiás kutyákkal jár Nyírbogdányba, egy iskola-
rendszerû nappali ellátóba, ahol mozgássérült és értelmi
fogyatékos gyerekekkel, fiatal felnõttekkel foglalkozik, a
Szivárvány Idõsek Otthonába, ahol az ott élõknél a de-
mencia ellen használja a terápiát, valamint a Kereszt ut-
cai óvodába is. Ott egy 10 fõs autista csoportban alkal-
mazza az állatok gyógyító erejét.

SEGÍTENEK A GYEREKEKNEK
A kutyás terápia alkalmazási területei az értelmi-

leg, a mozgásban vagy a beszédükben akadályozott,
valamint a halmozottan fogyatékos gyermekek és az
egyéb akadályozottsággal élõk (autisták, tanulási za-
varral küzdõ vagy hiperaktív gyermekek) fejlesztése,
a pszichológiai problémák, illetve idõsek otthonában
a demencia kezelése.

– A halmozottan sérült gyerekeknél, fiatal felnõtteknél
óratervvel dolgozunk, amelynek mindig kerete van. A
gyógypedagógus meghatározza, melyik az irány, én pe-
dig mellé teszem a kutyát. A nyugdíjas otthonban beszél-
getünk a kutyáról, emlékezünk, hogy elõzõ találkozáskor
mit csináltunk vele. Az autista csoportban már a hiper-
aktivitást is figyelni kell, de nekik sokszor a szocializáció-
juk is nehezebb, ebben segítenek a kutyák.

ÓRIÁSI FEJLÕDÉS

– A terápiás foglalkozások alkalmával elõször mindig
kialakítjuk a kötõdést a kutya és a betegek között. Gyere-
kek körében a fejlõdésnek az a látható és legjobban érzé-
kelhetõ módja, hogy a kicsik elkezdenek leülni, nyugodtak
és már nem kell fegyelmezni õket. Már most memóriajáté-
kot játszunk. Mutatok nekik három trükköt, beszélgetünk
és egyszer csak visszatérünk arra, mi volt az a három trükk.
Már képesek visszaemlékezni rá azok a gyerekek is, akik-
nek a betegségük miatt korábban ez szinte lehetetlen volt.

MEGTANULT JÁRNI
– Volt olyan kislány, aki 7 évesen még egy babako-

csiban ült, mert oxigénhiányos állapot lépett fel a szü-
letésénél. A terápia hatására megtanult négykézláb jár-
ni, mert el akart jutni valahogy a kutyákhoz. Az óvo-
dás csoportnál pedig, emlékszem, ahogy elkezdtem,
az elsõ hónap maga volt a káosz, aztán egy pillanat
alatt megváltozott minden. Nagyon nehezen állt össze
a csapat, de most már az a gyerek, aki az elsõ két
hónapot visítva, a sarokban töltötte el, elsõnek szalad
oda hozzánk.

A VÁROSGONDNOK SEGÍTETT

– Zizi és Csiga a hét minden munkanapján dolgozik. Az
egyetlen pihenõnap a szombat, amit szinte végig szoktak
aludni. A vasárnap pedig a kiképzésé. Ilyenkor, mivel nincs
rajtuk hám, az emberek nem igazán tudják, hogy segítõku-
tyát képezünk. Nagy örömünkre most Bordás Béla város-
gondnok közbenjárásának köszönhetõen és az NYTV ri-
portjának hatására lehetõséget kaptunk arra, hogy a Város-
majori Mûvelõdési Ház udvarában gyakorolhassunk. Be-
széltem nagyon sok kutyakiképzõvel és kiderült: Nyíregy-
háza az egyetlen, ahol azonnal mellénk álltak. A miskolci-
ak, a debreceniek azt mondták, hogy ide költöznek.

„SOHA TÖBBET NEM AKARTAM KUTYÁT”

– Amikor 2013-ban elpusztult a nagyon idõs németju-
hászom, elhatároztam, soha többet nem akarok másik
kutyát, de az élet végül úgy hozta, hogy mégis hozzánk
került Zizi, aki nagyon rossz volt, ezért elkezdtem kiké-
pezni. Könyvelõként dolgoztam 20 éven keresztül. A ki-
égés minden tünetét produkáltam, de a kutyával való fog-
lalkozás után rájöttem, hogy sokkal jobban érzem magam
ebben az új világban. Egy teljesen másik területre kerül-
tem át, és újra célt találtam az életemben. Zizivel elõször
nyomkeresõ kiképzésbe kezdtünk bele, de már akkor lát-
ható volt, hogy nagyon erõs idegrendszerû, és hihetetle-

AZ EMBERT VÉDIK
– Október elején Zizivel és Csigával mentünk az

utcán, amikor megtámadott minket két komondor. Zizi
az állatkórházban infúzión kötött ki. Csiga elcsalta az
egyik kutyát, mert engem védett, ezért õ kapta a tá-
madást. Aggódtam, hogy lesz ezután, hiszen vissza
kell menni a gyerekekhez, de szerencsére felépültek.
Milyen érdekes, mikor elmeséltem a kicsiknek, hogy
mi történt, elkezdték ölelgetni a kutyát, és most õk
voltak azok, akik segíteni akartak neki.

LESZ UTÁNPÓTLÁS

Bár Ági most még a hét minden napján dolgozik a ku-
tyákkal, azt mondja, tudja, ez már nem lehet sokáig így,
hiszen az állatok is belefáradnak ebbe. Zizi mivel nagyobb
testû, még három-négy éve van, azt követõen viszont már
nem lesz terhelhetõ és utána mint egyszerû családi kutya
fog élni náluk, Csigával együtt, akinek még öt-hat éve van,
de Ági már most tudja, lesz utánpótlás, hiszen néhány évvel
ezelõtt újra célt talált az életében: segíteni akar!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

nül gyorsan képezhetõ kutya. Igényelte, hogy mindig újat
és újat mutassak neki, ezért azt javasolták, hogy járjak
vele terápiázni. Utánanéztem, hogy mi ennek a jogszabá-
lyi háttere. Kiderült, hogy terápiás kutya vizsgát kell tenni,
amihez Debrecenben találtam is egy alapítványt, az Aura
segítõkutya alapítványt. Azonnal beiratkoztam egy
habilitációs kutyakiképzõi tanfolyamra. Még az elõzõ
munkám mellett ezt elvégeztem, illetve Zizi és Csiga is
levizsgázott. A kutyák két hónap alatt teljesíteni tudják
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Február 3., szombat 19.00 Illatszertár, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Dajka bérlet, Krúdy Kamara

Február 5., hétfõ 14.00 A dzsungel könyve, Csõrike bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Kölcsey „B” bérlet, Krúdy Kamara

Február 6., kedd 10.00 A dzsungel könyve, Galiba bérlet, Nagyszínpad
14.00 A dzsungel könyve, Döbrögi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Kölcsey „C” bérlet, Krúdy Kamara

Február 7., szerda 14.00 A dzsungel könyve, Dumbó bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Kölcsey „D” bérlet, Krúdy Kamara

Február 8., csütörtök 17.00 Mûvészasztal – Tompa Andreával, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Illatszertár, Korányi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Arany „A” bérlet, Krúdy Kamara

Február 9., péntek 19.00 Illatszertár, Móricz bérlet, Nagyszínpad

A VILÁGOT JELENTÕ DESZKÁK HELYETT ZSÓFI VÁRJA
MÁR KÉT HÓNAPOS NYOMTATÓ ENIKÕ KISBABÁJA

Míg a legtöbb kismama számára sok kellemetlenség-
gel jár a babavárás idõszaka, Nyomtató Enikõnek, a Mó-
ricz Zsigmond Színház bájos mûvészének egy sor baját
megszüntette a boldogságos kilenc hónap.

Az idei évadban nem láthattuk a „világot jelentõ desz-
kák”-on. Vajon mi történt vele azóta? – kérdeztem tõle,
miközben kislánya a táplálkozást követõen elégedetten
pihent mellette.

– Annyira remek volt a terhességem, hogy még szívesen
hordtam volna további kilenc hónapig Zsófit – mondta el
lapunknak Enikõ. – Az összes korábbi egészségügyi prob-
lémám, például a derékfájásom megszûnt ez alatt az idõ-
szak alatt, így aztán számomra tényleg áldott állapot volt a
terhesség, csöppet sem teher. Nem a „gólya” hozta õt, ha-
nem a Mikulás, ugyanis december 5-én látta meg a világot
este fél 9-kor. Gyakorlatilag két óra alatt született meg Ba-
lázsi Zsófi, problémák nélkül, természetes úton, három kiló
húsz deka súllyal, 53 centiméteresen. Minden jövendõbeli
kismamának ilyen kislányt kívánok, mint amilyen õ! Ezt
minden elfogultság nélkül mondhatom. Kiegyensúlyozott,
most már sokat mosolyog, alig sír, éjszaka hagyja a szüleit
aludni.

HIÁNYZIK NEKI A SZÍNHÁZ

Mint kérdésemre válaszolva Enikõ elmondta, olykor-oly-
kor kimennek a teraszra, a környéken sétálgatnak, s már
jártak vele napsütéses idõben két alkalommal a „csodála-
tos” Sóstón is. A szülés utáni depresszió ismeretlen számá-
ra. Minden napot megpróbál minél színesebbé tenni, s öröm-
mel figyeli, amint Zsófi újabb és újabb dolgokkal „lepi meg”.
Már felismeri õket, mosolyog ébren és álmában, szépen
tartja a fejét, hason fekve is egyre ügyesebb, ráadásul ka-
nálból is tud inni a négy és fél kilós csöppség. A nagyma-
mája karácsony elõtt érkezett meg Erdélybõl, hogy meg-
nézze az egyetlen unokáját, ugyanis Enikõ egyedüli gyer-
meke a családnak. Remélik, a 75 éves dédnagymama egész-
sége megengedi majd, hogy húsvétkor õ is eljöhessen hoz-
zájuk a lányával Nyíregyházára, addig pedig telefonon kom-
munikálnak. A színház ugyanakkor nagyon hiányzik Eni-
kõnek. Örömmel tölti el, hogy van gyermeke, aki az élete

értelme; úgy érzi, azért van a világon, hogy õt felnevelhes-
se, de létének másik fele, szerelme a színház. Nagyon örül,
ha egy-egy premiert megnézhet, vagy a kollégákkal beszél-
gethet. Egy színésznõ számára, pláne, ha ilyen dekoratív,
mint õ, nem lényegtelen a kinézete. Hogyan alakult a súlya
a szülést követõen? – kérdeztem tõle.

Nyomtató Enikõ és kislánya, Zsófi

PATRÍCIÁÉK ÉS JUDIT IS KERESZTSZÜLÕK

– Terhességem alatt tizennégy kilót szedtem magam-
ra, amibõl tizenkettõt ott is hagytam a kórházban – vála-
szolta. – Ráadásul a kiindulási súlyom az, ami az Ájlávjú
próbái idején volt, amikor enni sem volt idõm. Szopik
még Zsófi, és szeretném, ha ez minél tovább így marad-
na. Csodálatos édesapa a párom, például szívesen ma-
rad otthon a kicsivel, ha színházba akarok menni. Öröm
nézni, ahogyan Zsófi megnyugszik a karjaiban. Én egy-
ke voltam, s egyelõre legalábbis nem tervezünk testvért
a számára. A kollégák gyakran jönnek babanézõbe, pél-
dául voltak Rák Zocsiék, akiknek azóta ugyancsak meg-
született a babájuk, Dézsi Darinka, valamint a leendõ
keresztszülõk: Kuthy Patrícia, Illyés Ákos, Jenei Judit és
Radvánszki Ronett, akikre mindig számíthattam, amióta
Nyíregyházán élek. A következõ évadtól kezdve szeret-
nék fokozatosan visszatérni a színházba. Beszéltem er-
rõl Kirják Róberttel, teátrumunk ügyvezetõ igazgatójá-
val, aki azt mondta, ennek semmi akadálya nincs, ami-
nek nagyon örültem.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 4., vasárnap 18.00 Fatum Nyír-
egyháza–Békéscsaba röplabdamérkõ-
zés közvetítése

Február 2., péntek 19.00 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Békéscsa-
ba röplabdamérkõzés

SPORTPROGRAM
További sporthírek

folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

FUCSOVICS MARCI – ÚT A PEREC KUPÁTÓL FEDERERIG
Fucsovics Marci oda került, ahol csak a legjobbak van-

nak. A nyíregyházi teniszezõ Ausztráliában végképp tag-
ja lett a teniszelitnek. Hosszú út vezetett idáig, a kezdeti
lépéseket pedig a szabolcsi megyeszékhelyen, Gyuricsku
Enikõ irányításával tette meg.

– Négy és fél éves volt Marci, amikor elkezdtünk együtt
dolgozni. Amit kértem tõle, azonnal megcsinálta, látszott,
hogy nagyon tehetséges. Akkor fejeztem be az aktív ver-
senyzést, így edzõként azt próbáltam átadni, amit meste-

reimtõl, Machán Frigyestõl és Káplán Istvántól tanultam.
Mindketten látták Marcit játszani, és megerõsítettek ab-
ban, hogy óriási tehetség. Machán Frigyes már 15 éve azt
mondta: szeretné megélni, hogy egyszer nagy játékos lesz
belõle. Sajnos tavaly itt hagyott bennünket. Káplán István
az elsõk között hívott és gratulált, hogy ezt elértük. Én
csak azt adtam Marcinak, amit tõlük kaptam. Hat és fél
évig dolgoztunk együtt, és folyamatosan azt tanítottam
neki: nincs elérhetetlen labda. Megtanulta – mondta
Gyuricsku Enikõ.

A nyíregyházi teniszedzõ egy titkot is elárult. A Tálentum
Egyesület Marciról kapta a nevét 1998-ban.

– Névválasztás elõtt állt a klub, és meséltem kereszt-
apámnak Marciról, hogy van egy ilyen tehetséges tanítvá-
nyom. Õ találta ki, hogy akkor legyen Tálentum az egye-
sület neve. Az elsõ gyõzelmét Debrecenben aratta a Pe-
rec Kupán. Máig õrzöm azt a fotót, melyen a kezében
fogja a díjat, egy hatalmas perecet, mely nagyobb mint
Marci. Folyamatosan fejlõdött, és mielõtt Wimbledonban
megnyerte a tornát, a Tiszavasvári úton együtt edzettünk.
Próbáltam viszszaadni a labdáit, de néhány labdamenet
után vizes ruhát kellett tenni a csuklómra, mert akkora
erõvel érkeztek az ütései – mesélte Gyuricsku Enikõ.

A napokban aztán valóra vált az álom, Fucsovics Mar-
ci kedvence, Federer ellen játszhatott.

A nyíregyházi teniszezõ most 63. a világranglistán

Fucsovics Marci elsõ tornagyõzelme

– Nekem két kedvencem volt világ életemben. Az egyik
Roger Federer, a másik Fucsovics Márton. Amikor kette-
jük találkozóján megláttam a tévében, ahogy egymás
mögött jönnek ki a stadionba a folyosón, eleredtek a köny-
nyeim. Büszke voltam rá, mert elérte, amit szeretett vol-
na, amiért annyit dolgozott, én pedig örülök, hogy egy
ilyen tanítvánnyal dolgozhattam – mesélte Gyuricsku Eni-
kõ, aki ma is gyerekekkel foglalkozik és azon dolgozik,
hogy megtalálja Marci méltó utódját. Nem lesz könnyû...

ARANY ÉS BRONZ
Az MDSZ megbízásából Hajdú-Bihar megye rendezte

az V-VI. korcsoportos Összevont Labdajátékok Diákolim-
piai Országos Döntõjét Debrecenben.

A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium leány röplabda-
és fiú kosárlabdacsapata képviselte városunkat, nem is
akárhogyan. Óriási csaták és kemény küzdelmek után egy
rendkívül erõs mezõnyben a leány röplabdacsapat arany-
érmet, a kosárlabda-együttes pedig bronzérmet szerzett.
Több nyíregyházi játékos a torna válogatottjába, azaz az
All Star csapatba is bekerült. 

TÖBB MINT 400 FUTAM
Teljesen megtelt Sóstón az 50 méteres medence part-

ja. Versenyzõk, edzõk, rendezõk és szülõk figyelték az
úszók megyei diákolimpiai döntõjét. 40 intézménybõl
több mint 220 gyerek állt rajtkõre, volt, aki több szám-
ban is, így a rajtok száma meghaladta a négyszázat. Az
elsõ távot Hatházi Dóra, a Sportcentrum tehetsége tette
meg, az eseményt pedig dr. Szabó Tünde sportért felelõs
államtitkár nyitotta meg, aki egykoron úszóként ezen a
helyszínen úszta a hosszokat.

– Pontosan tudom mennyi lemondással és munkával
jár az egy család részérõl, ha a gyerek sportol. Edzésekre
kell vinni reggel, este, versenyek, edzõtáborok, felkészü-
lés. Mégis megéri, mert a sport révén nemcsak egészséges
felnõttekké válnak, hanem egy közösség tagjai lesznek.
Igyekszünk minden feltételt megteremteni ahhoz, hogy a
gyerekek, a felnõttek, a családok rendszeresen sportolhas-
sanak. Tavasszal szeretnénk letenni az alapkövét annak a
belvárosi uszodának, ahol ideális körülmények között ta-
nulhatnak meg úszni a gyerekek, versenyezhetnek, és a
felnõttek is sportolhatnak – mondta dr. Szabó Tünde spor-
tért felelõs államtitkár. 

A megyei diáksport és szabadidõ egyesület az elmúlt
évben számos diákolimpiai verseny házigazdája volt.

– Igyekeztünk a megye több pontján megrendezni az
úszó megyei diákolimpiai döntõt, hogy más települése-
ken is népszerûsítsük a sportágat. Most visszatértünk Nyír-
egyházára, ahonnan a legjobbak az országos fináléba jut-
nak – mondta Baracsi Endre, az egyesület elnöke. 

Az országos döntõt Hódmezõvásárhelyen rendezik. 
– Azért is volt fontos a nyíregyházi helyszín, mert itt di-

gitális idõméréssel zajlott a megyei finálé. Ilyen lesz az or-
szágos döntõben is, így a gyerekek számára már nem lesz
idegen mindez – mondta Vasváry Zoltán, a megyei úszó
szövetség alelnöke, aki a diáksport versenyek felelõse. 

Az úszók az elmúlt években rendre jól szerepeltek az
országos fináléban, így a szakemberek abban bíznak, most
is érmeket szereznek majd.

Leány röplabdacsapat: Felsõ sor balról: Szekér Lászlóné
(edzõ), Dömsödi Tamara, Fejérvári Panna, Ratkos Petra (All
Star), Móré Gréta, Szabó Lili, Kujbus Fanni, Erdõsné Ba-
logh Erika (edzõ). Alsó sor: Karkusz Dominika, Pap Dorka,
Kundrák Eszter, Tóth Dalma, Szilágyi Csenge, Sitku Renáta.

Fiú kosárlabdacsapat tagjai: Felsõ sor balról: Fabu Mar-
cell, Matyi Tamás, Nádasi Norman, Sitku Márton (All Star),
Bolden Immánuel, Mokánszki Máté (All Star), Ntumazah
Sebastian, Baksa Ádám (edzõ). Alsó sor: Bíró Benedek,
Carney Seamus Benedek, Vaskó György, Demeter Ádám,
Juhász Márk.

 Hatházi Dóra, a Sportcentrum tehetsége, akit tavaly
márciusban hazánk legeredményesebb sportiskolás
úszójának választottak és dr. Szabó Tünde sportért

felelõs államtitkár
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FELHÍVÁS
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete meghirde-
ti könyvtárosi kitüntetéseit a 2018. évre.

„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultú-
rájáért”-díj adományozható azon aktív könyvtárosnak,
aki hosszabb idõn át kiemelkedõ tevékenységet vég-
zett a könyvtári kultúra és szolgáltatás korszerûsítésé-
ben és továbbfejlesztésében.

„Csendes János Életmû”-díj adományozható az ak-
tív könyvtárosi tevékenységet befejezõ, illetve a már
korábban nyugdíjba vonult munkatárs több évtizedes
eredményes szakmai tevékenységének, életpályájának
elismerésére.

E kitüntetések elnyerésére felterjeszthetõk mind-
azok, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közmûve-
lõdési, felsõoktatási és szakkönyvtáraiban, továbbá a
képzõhelyeken dolgoznak, illetve dolgoztak, megfe-
lelnek a megfogalmazott elvárásoknak, és aktívan,
folyamatosan részt vesznek az egyesület életében.

A kitüntetés felterjesztõje lehet a fenntartó, az adott
intézmény vezetõje, illetve munkáltatója, továbbá
bármely könyvtáros kolléga.

A felterjesztés tartalmazza a kitüntetésre felterjesz-
tendõ személy részletes munkásságát.

A díjak átadásának idõpontja: 2018. április 16. (a
Könyvtárosok Világnapja alkalmából).
A felterjesztés beküldési határideje: 2018. március 10.

Postacím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete, 4400
Nyíregyháza, Szabadság tér 2. (A borítékra kérjük rá-
írni: Könyvtárosi díj.)
További információ: dr. Bihari Albertné (06-42/598-888).

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Infor-

matikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Nyíregyhá-
za, Család u. 11.) pályaválasztási tájékoztatót tart 2018.
február 6-án 15.00 órától az érettségire épülõ nappali
képzési formában induló szakképzésekrõl. Részletes
tájékoztatás és jelentkezési lap az iskola honlapján:
www.zay.hu.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. február 5., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.,

Számítástechnikai üzlet

Mussó László (12. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. február 5., 16.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Fidesz Iroda,

Luther u. 3.
Idõpont: 2018. február 5., 18.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza-Kistelekiszõlõ,
Koszorú utcai Ált. Isk.

NYÍLT NAP A BEMBEN
A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola szülõi

fórumot és nyílt napot szervez. Idõpont: február 5-én
17.00 óra (szülõi fórum), február 6-án 8.00–11.00 óra
(nyílt nap).

Bõvebb információ: http://nyhbemisk.wixsite.com/
bemsuli, vagy személyesen: Nyíregyháza, Epreskert
utca 10., esetleg telefonon: 42/512-866.

Bíró Józsefre, a Szabolcs Néptáncegyüttes néhai nép-
szerû mûvészeti vezetõjére emlékeztek szombaton a csa-
pat tagjai. A nívódíjas, kétszeres aranysarkantyús tánc-
mûvész tavaly nyáron tragikus hirtelenséggel hunyt el,

a Váci Mihály Kulturális Központban elõadott koreográ-
fiák mind az õ nevéhez fûzõdtek.

Az emlékmûsort a késõbbiekben teljes egészében a
Nyíregyházi Televízió is levetíti.

EMLÉKEZETT A SZABOLCS NÉPTÁNCEGYÜTTES

„BELSÕ UTAK”. A Benczúr Gyula Képzõmûvész Alkotó
Kör „Belsõ utak” címû kiállítása látható a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Megnyitó: február 2-án 16.30-tól. Megtekint-
hetõ: március 2-áig.

JUHANNUS LAPPFÖLDÖN. A Nyíregyházi Magyar-Finn
Baráti Egyesület várja tagjait és a Finnország iránt érdeklõdõ-
ket a február 2-án 16.30-kor a Mustárház (Szent I. u. 20.)
társalgótermében kezdõdõ programjára, amelynek címe:
Juhannus Lappföldön. Az élménybeszámolót a Debrecenben
élõ Joób Árpádné tartja.

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

PIKTOR TANODA – betekintés az akvarell technikákba
február 3-án 9.00–12.00 és 4-én 16.00–19.00 óráig az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Minden mûvészeti kelléket
biztosítanak. Bõvebb információ és regisztráció: 30/259-0443.

A PILATES JÓTÉKONY HATÁSAI – elõadás és ingyenes
bemutatóóra február 3-án 10.00 órától az Alvégesi Mûvelõ-
dési Házban. Elõadó: dr. Szikoráné Éva okleveles pilatesok-
tató. Bejelentkezés: 70/415-2185.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: február 3-án 10.00: Babaangol. 6-án 14.00–
16.00: Farsangi kis sipka készítése.

BATYUS BÁL. „Itt a farsang, áll a bál!” – az Alvégesi Tánc-
csoport farsangi batyus bálja február 3-án 14.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Bejelentkezés: 30/215-1909,
20/536-3998.

PIROSKA ÉS A FARKAS. A Burattino Bábszínház elõadásai:
február 3-án 16.00: Piroska és a farkas. 4-én 10.00: Bátor kiska-
csák. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

SZENIOR TÁNCHÁZ Szabó Katával. Ingyenes bemutató-
óra ismert magyar slágerekkel február 4-én 11.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Közkedvelt mozgásforma a
nyugdíjas korosztály részére, nem kell hozzá táncpartner vagy
elõzetes tánctudás, a koreográfiák könnyen megjegyezhetõ
lépésekbõl állnak.

„FARSANGI RÖGTÖNZÉSEK” – improvizációs verseny a
színész mesterség iránt érdeklõdõ középiskolás diákok és fel-
nõttek részére február 4-én 14.00 órától az Alvégesi Mûvelõ-
dési Házban. A legjobbak továbbjutnak az országos döntõ-
be. Információ: 42/462-400, 30/903-6480.

AEROBIK bemutató foglalkozás február 4-én 17.00 órától
a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.

A KODÁLY TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE február 5-én
17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Vendég: Nagy
Csaba tárogatómûvész.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Február 6-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Február 9-én 10.00: Kerekítõ.

RETRÓ KIÁLLÍTÁS a Móricz Zsigmond könyvtárban. Meg-
nyitó: február 6-án 10.00 órától. Megtekinthetõ: február 28-áig.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Dániel próféta könyve. Tá-
vol az otthontól, közel az Istenhez – vetítéssel egybekötött

elõadás február 6-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Elõadó: Bálint György.

ZRÍNYIS AKADÉMIA február 7-én 11.00 órától a Zrínyi
Ilona Gimnáziumban. Téma: „Szigorúan titkos Nyíregyhá-
za”, vagyis Nyíregyháza állambiztonsági szempontból. Az
elõadást tartja: dr. Takács Tibor történész, az Állambizton-
sági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetõje (az iskola
egykori tanulója). Az elõadás ingyenes.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: Szigetrõl szigetre – kul-
turális kalandok a Karib-tengeren és az Antillákon – Sipos
László elõadása február 7-én 17.00 órától a Városmajori
Mûvelõdési Házban.

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. Megtekinthetõ: feb-
ruár 8-áig. Helyszín: Alvégesi Mûvelõdési Ház.

A MINDENTUDÁS KÖNYVTÁRA – gyerekeknek február
8-án 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Téma: A
mindennapi élet kémiája. Elõadó: dr. Jekõ József.

SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁS. A Twickel-Zichy Mária Terézia
Alapítvány és a 7 nagy magyar segélyszervezet együttmûkö-
désében megvalósuló Jószolgálat-díj szabadtéri kiállítása
Nyíregyházára érkezik. A 2017-es év díjazottait bemutató
kiállítás február 8-ától a Szabadság téren ingyenesen látogat-
ható. Sajtónyilvános megnyitó: 14.00 órától a Váci Mihály
Kulturális Központban, kiállításmegnyitó: 14.40-tõl a téren.

KVÍZ-PARTI középiskolásoknak február 8-án 16.00 órától
a Móricz Zsigmond könyvtárban. Szeretsz játszani? Tesztel-
néd a tudásodat?

MÛVÉSZASZTAL. A Vörös Postakocsi Mûhely bemutatja:
Mûvészasztal a hallgatásról. Vendég: Tompa Andrea író, színi-
kritikus, a Színház folyóirat fõszerkesztõje. Beszélgetõtársa:
Karádi Zsolt fõiskolai tanár. Az est háziasszonya: Kováts Judit
író. Idõpont, helyszín: február 8-án 17.00 óra, MÛvész Stúdió.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KONFERENCIA. A Magyar
Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára,
illetve a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
várja az érdeklõdõket február 9-én 10.15-tõl a Nyíregyházi
kutatódiákok II. társadalomtudományi konferenciájára. Hely-
szín: a levéltár kutatóterme (Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.).

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olvasó-
kör találkozója február 9-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Témák: Arcok és álarcok – farsangi felolvasá-
sok. Hajnal József: Mákdobáló c. kötetének bemutatója. A
szerzõvel Bihari Albertné beszélget.

VÁLOGATÁS a Nyíregyházi Piktorok alkotásaiból az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Megnyitó: február 9-én 17.00
órától. Megtekinthetõ: március 3-áig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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AZ EGYKORI POSTAPALOTA ÉPÜLETÉRÕL
A 19. századi Nyíregyházán a postamester volt az a

személy, aki meghatározott illetmények fejében lebo-
nyolította a gondjaira bízott postahivatal forgalmát. Va-
lószínû, hogy a leghíresebb postamestere városunknak
Hatzel Antal volt, akit késõbb polgármesterré választot-
tak. Postahivatallal 1859-tõl rendelkezik a város, ame-
lyet bérelt épületben rendeztek be. Két évvel késõbb már
különkezelésû távirdahivatal is létesült, amelyet 1887-
ben egyesítettek a postával. A Magyar Királyi Posta 1867-
ben született meg, amikor sikerült kiválnia az osztrák
postából. Ekkortól a postaforgalom középfokú irányítá-
sát hét postaigazgatóság látta el, városunk a nagyvára-
dihoz tartozott.

A helyi kereskedõk társulata már 1893-ban szorgal-
mazta, hogy a postahivatalt a város központjában he-
lyezzék el, valamint a hivatali személyzetet és a levél-
hordók számát is növeljék. A kívánságuk csak 1912-ben
teljesült. Ekkor épült fel a postapalota, amelynek a Kál-
vin tér közelében található Egyház utcai telkét a keres-
kedelemügyi minisztérium 1909-ben vásárolta meg. A
két évvel késõbb kiírt tervpályázatot Bernthaller Adolf
fõvárosi mûépítész nyerte meg, míg a kivitelezési mun-
kálatokkal a helyi Pisszer Jánost bízták meg. Sajnos már
a tervek alapján megállapítható volt, hogy a postapalo-
ta „sem Nyíregyháza városának, sem a különben világ-
szerte a legjobb hírnévnek örvendõ postaintézményünk-
nek nem válik díszére”. Kiderült továbbá, hogy „az épü-
let bal szárnya kétemeletes, középsõ része az utcán föld-

szintes, az udvaron egyemeletes, a jobb szárny szintén
egyemeletes”.

Az építési munkálatokat összekötötték a városi táv-
beszélõ hálózat vezetékeinek földbe költöztetésével,
hogy ezáltal a központi épületekrõl eltüntessék, illetve
csökkentsék a nem szép látványt nyújtó légvezetékek
számát. Így kötötték össze az új postaépületet például a
városházával, a takarékpénztárral, a kir. törvényszék-
kel és az evangélikus központi iskolával is. A hivatalok
1912 novemberében foglalták el helyüket, hogy mint-
egy hatvan éven át szolgálják a város lakóit.


