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HOSPICE.
Öt kórteremmel és nyolc
ággyal kezdte meg mû-
ködését a Hospice rész-
leg a Jósa András Okta-
tókórházban.

SZABADTÉRI.
A kormány Modern
Városok Programja
keretében 1,1 milliárd
forintból újítják fel a
Szabadtéri Színpadot.

RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM

Átlépte a járványküszöböt az influenzás megbetegedések száma az országban,
így megkezdõdött az influenzajárvány. Az idei évtõl a figyelõszolgálat nemcsak azt
méri, hogy hányan fertõzõdtek meg a vírussal, hanem a betegségek súlyosságát is. A
felsõ légúti hurutok, influenzás megbetegedések megelõzése miatt a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 2018. február 5-étõl
visszavonásig részleges látogatási tilalmat rendelt el a Jósa András Oktatókórház, a
Mátészalkai Kórház, valamint a Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdõ Szülészet-
Nõgyógyászati, Gyermekgyógyászati, Újszülött, Pulmonológiai, Krónikus Belgyó-
gyászati, Ápolási, Onkológiai, Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Osztályain.

Így néz ki madártávlatból a város új büszkesége, az
épülõ négycsillagos szálloda Sóstógyógyfürdõn. Ez csak
egy azon beruházások közül, amik a Modern Városok
Program részeként valósulnak meg, s melyeket Nyíregy-
házán tekintett át Kósa Lajos megyei jogú városok fej-
lesztéséért felelõs tárca nélküli miniszter dr. Kovács Fe-
renc polgármesterrel és dr. Szabó Tünde sportért felelõs
államtitkárral szerdán.

Egyelõre építkezési terület a régóta várt négycsilla-
gos Hotel Sóstó Spa & Resort, de a Nyíregyházi Televí-
zió stábja már bejutott a helyszínen szemlézõ közéleti
személyiségek kíséretében. (Az errõl szóló tudósítás
most is megtekinthetõ a nyiregyhaza.hu oldalon.) En-
nek a beruházásnak is ugyanaz az elõzménye, mint
másik tucatnyinak: még 2015. november 10-én kötött
megállapodást Magyarország Kormánya és az önkor-
mányzat, a képviseletükben Orbán Viktor miniszterel-
nök és dr. Kovács Ferenc polgármester a Modern Váro-
sok Program keretében.

PÉLDÁTLANUL NAGYSZABÁSÚ VIDÉKFEJLESZTÉS
Nyíregyháza az elsõk között volt, ám azóta mind a 23

megyei jogú városban megszületett a szerzõdés, és tavaly
õsz óta tárca nélküli miniszterként felel a területért Kósa
Lajos. A nyíregyházi kötõdését többször is hangsúlyozó
(egyébként korábbi debreceni polgármester) miniszter az
országos programról szólva kijelentette: ez a rendszervál-
tozás óta megvalósuló legnagyobb szabású vidékfejlesz-
tési program, hiszen 3500 milliárd forintnyi forrásról és
23 nagyvárosról szól, mellyel szûkebben értelmezve 2,
tágabban 6,5 millió lakost érnek el.

BIZTOSÍTOTT FORRÁSOK, ZAJLÓ BERUHÁZÁSOK
– Konkrétan összesen 250 fejlesztési projektrõl beszélünk,

melybõl 47 kivételével már mind a megvalósulás valamely
fázisában van – tervezés, elõkészítés, kivitelezés – vagy akár
meg is valósult, mint Nyíregyháza esetében, gondolva a To-
kajig vezetõ kerékpárútra, a Kállay-kúria elsõ ütemére vagy
a 41 tagból álló gázüzemû buszflotta idehozatalára, melyek
nemsokára munkába állnak – fogalmazott a miniszter. Kósa

Lajos hozzátette: a fennmaradók esetében a mûszaki tartal-
makat érintõen folynak egyeztetések, ám ez nem gátolja a
megvalósulásukat. A teljes összegbõl már 260 milliárdot
át is adtak az önkormányzatoknak, s a finanszírozás biz-
tosított, melynek több mint fele uniós, a kisebbik része
hazai költségvetési forrás, s várható befejezése 2022.

90 MILLIÁRD – PLUSZ A TÖBBI
A bejárást követõ sajtótájékoztatón Kósa Lajos hangsúlyoz-

ta: a beruházások összértéke jelenleg 70 milliárd forint körüli,
ám a kiegészítésekkel elérheti majd a 90-et. Dr. Kovács Fe-
renc polgármester hozzátette, a Modern Városok Program
mellett számos egyéb, például TOP-os (uniós) forrásból zajlik
vagy készül fejlesztés Nyíregyházán, ami újabb közel 30 mil-
liárd forintot jelent. Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtit-
kár pedig jelezte, például az épülõ jégpálya és a majdani ver-
senyuszoda is ezeken túli forrásokból készül el. Elõbbiért a
sajtó elõtt mondott neki köszönetet a miniszter, hiszen so-
kat segített államtitkárként a jégpálya megvalósulásában.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
(További részletek a 3. oldalon.)
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EZREK MULATOZTAK
Több ezer görögkatolikus mulato-

zott szombat este Nyíregyházán. A
szabolcsi megyeszékhelyen rendezte
meg hagyományos farsangi bálját a
Görögkatolikus Metropólia. A színes
mulatságnak a Continental Aréna adott
helyet.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
Az V. Plan-net.hu Településfejlesz-

tési Konferenciát rendezte meg a Me-
gyei Területi Építész Kamara és az Art
Vital Kft. a megyeházán pénteken. A
szakemberek a Településképi Arculati
Kézikönyv készítésének tapasztalatait
és tanulságait vitatták meg.

ÉJJEL-NAPPAL
A Váci Mihály Kulturális Központ

mellett a város valamennyi közmûve-
lõdési színterén a „kultúrházak éjjel-
nappal” címet viselõ rendezvénysoro-
zat részeként nyitott kapukkal várták
mindazokat, akik érdeklõdnek az in-
tézmények mindennapjai iránt.

TÛZMEGELÕZÉS
Megtartotta éves ülését a Megyei

Területi Tûzmegelõzési Bizottság. Az öt
éve alakult szervezet tagjai az elmúlt
év tevékenysége mellett az idei év fõbb
feladatait tárgyalták meg, egyik cél a
diákok még szélesebb körében a meg-
elõzés erõsítése.

ARTISJUS-DÍJAS
Artisjus Irodalmi Díjat kapott Csa-

bai László a Szindbád, a forradalmár
címû mûvéért, mely harmadik Szind-
bád-története, s 2017-ben jelent meg
a Magvetõ Kiadónál. A díj az elmúlt
években az egyik legrangosabb hazai
irodalmi elismeréssé vált.

FILHARMÓNIA
Nagy sikerû hangversenyt adott a

Filharmónia Magyarország Szezonbér-
leti hangversenyén a Kodály Filharmo-
nikus Zenekar Nyíregyházán. Kovács
László Liszt-díjas, érdemes és kiváló
mûvész vezényletével Bartók- és Ko-
dály-mûveket hallhatott a közönség.

SÍTÁBORBAN AZ EÖTVÖS
Az Eötvös gyakorlóiskola testnevelõi

több évtizedes múltra visszatekintve
szerveznek diákjaiknak és az érdeklõ-
dõ kollégák, valamint szülõk alkotta
csoportok számára sítáborokat, síprog-
ramokat. Az idei tanévben ismét a kö-
zeli Szlovákia volt az útirány és cél.

ELMARADT A JÓSLÁS:
MÉG ALSZANAK A MEDVÉK

MENETRE KÉSZEN
AZ ÚJ BUSZOK

Noha most még csak kívülrõl szemlél-
hetjük az új CNG (gázüzemû) buszokat,
hamarosan már utazhatunk is rajtuk. Ja-
vában zajlik ugyanis az útvonalbejárásuk
és várhatóan a tervezettõl hamarabb, már
a napokban menetrendszerûen is közle-
kednek majd.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata az
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program keretében nyert, 100 százalékos
intenzitású támogatással 41 darab sûrített
földgázzal üzemelõ, CNG buszt. Ezek
most úgynevezett próbaüzemen vesznek
részt – tájékoztatta szerkesztõségünket dr.
Podlovics Roland projektvezetõ.

– 19 busz már megérkezett Nyíregyhá-
zára és napokon belül a többi is itt lesz. Egy
húsz darabból álló flottával kezdjük majd
meg az éles üzemet. Nagy örömünkre a töl-

tõállomáshoz a Mérésügyi és Mûszaki Biz-
tonsági Hatóság engedélyét is megkaptuk,
így már minden készen áll – mondta.

ÚJ LESZ AZ ÁLLOMÁNY FELE

Nyíregyházán jelenleg 84 darab autó-
busz végzi a helyi menetrend szerinti köz-
lekedést, 27 bel- és 7 külterületi vonalon.
Évente mintegy 17 és fél millió utast szállí-
tanak. Az állományt eddig jellemzõen 14,4
éves átlagéletkorú jármûvek alkották, az új
autóbuszok forgalomba állításával a helyi
jármûállomány mintegy 50 százaléka lecse-
rélõdik és az átlagéletkor 6 év alá csökken.
A kiváltott jármûvek közül az idõsebbeket
selejtezni fogják, más részüket pedig egyéb
szolgálati helyre csoportosítják át. Az új
buszok nagy része a belvárosban fog járni,
a nagyobb utasforgalom miatt.

(Szerzõ: Bruszel Dóra, Kanócz Rita)

Február 2., Gyertyaszentelõ Boldog-
asszony napja, mely naphoz számos népi
hiedelem kötõdik. A népi hagyomány sze-
rint a téli álmot alvó medvék ezen a na-
pon hagyják el elõször barlangjukat. A
Nyíregyházi Állatpark medvéi azonban
nem bújtak elõ, így idén a jóslásuk is el-
maradt.

Úgy tartják, ha február 2-án szép idõ van
és a medve meglátja az árnyékát, visszatér
a barlangjába, mert a tél még sokáig elhú-
zódik. Ha viszont az idõ borús és a mackó

nem látja az árnyékát, akkor kint marad.
Ilyenkor arra számíthatunk, hogy hamaro-
san beköszönt a tavasz. A Nyíregyházi Ál-
latpark medvéi a tartós havazás elõtt de-
cemberben kezdték meg téli álmukat a sa-
ját maguk ásta 3 méter széles, 1 méter ma-
gas üregben, s a néphagyománynak fittyet
hányva sem bújtak elõ barlangjukból, így
idén a jóslásuk is elmaradt. Mivel Nyíregy-
házán az idõ borús, tehát a barnamedvék
nem látnák meg az árnyékukat, igen biza-
kodóak vagyunk a tavasz közeledtét illetõ-
en! – osztotta meg a Nyíregyházi Állatpark.

ÚJ PARKOLÓK
Parkolókat alakítanak ki az Ér utca

végén, a Vasvári Pál Gimnázium kerí-
tése mellett, amivel könnyítik a kör-
nyéken élõk és az oktatási intézmény-
be igyekvõk életét is. A munkák érin-
tik a gyalogos- és a jármûforgalmat is,
korlátozások léptek életbe.

Fotó: illusztráció
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A TOKAJI ÚTI VASÚTI ÁTJÁRÓ IS A KONKRÉT TERVEK KÖZÖTT
(Folytatás az 1. oldalról.)

Mint címlapunkon írtuk: a Modern Városok Program
jelenlegi állásáról és a további fejlesztésekrõl egyeztetett
Nyíregyházán Kósa Lajos megyei jogú városok fejleszté-
séért felelõs tárca nélküli miniszter dr. Kovács Ferenc pol-
gármester és dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár
társaságában.

A miniszter megjegyezte, amikor megkapta a feladatot,
tavaly október és december között Budapesten találko-
zott az érintett városvezetõkkel, ebben az idõszakban
pedig a helyszíneken tájékozódik személyesen, s a prog-
ram bizonyos kiegészítésekkel, elemekkel bõvülhet is.

ÚJABB ÉVTIZEDES ÁLOM
Ezek közé tartozik a Tokaji úti átjáró is. Szándékosan

nem írtunk felül- vagy aluljárót, mert pillanatnyilag nem
az a kérdés, hogy megvalósul-e, hanem az, hogy melyik
verziója – ezt jeleztük a fentebbi címben is. A vasúti átke-
lés biztonságos és gyors megoldása régi vágya a nyíregy-
háziaknak, most mindkét verzióra készülnek a tervek. Fi-
gyelembe véve azt, hogy itt számos ipari-kereskedelmi
egység van – s természetesen nem lesz sokáig az enyé-

szeté a volt MG Fõiskola múlt évtizedbõl itt maradt kollé-
giumi épülettömbje sem –, a város az aluljárót szorgal-
mazza, mely városképi szempontból is elõnyösebb lehet-
ne. Döntés késõbb születik.

TOVÁBBÉPÜL AZ ELKERÜLÕ
Ugyancsak ezt a részt érinti, hogy tavaly nyárra elké-

szült a Tokajig vezetõ kerékpárút (a növényzetet is újrate-
lepítették, s a további pótlásokat tavasszal végzik el), és
nemsokára eléri ezt a szakaszt is a Nyugati elkerülõ, amely
pillanatnyilag a 36-os, Tiszavasvári útig kígyózik. Sõt, to-
vább is épül, egészen Nyírszõlõsig, ahol a távolabbi ter-
vek között szerepel egy csomópont, valamint a Sóstógyógy-
fürdõre való eljutás megkönnyítése. Ami a munkákat ille-
ti: nemsokára a kivitelezés látványosabb szakaszába ér-
het ez a projekt is, hogy néhány éven belül teljesen elké-
szüljön.

BEZÁRUL VÉGRE A NAGYKÖRÚT
Egy, a belsõ közlekedést elõsegítõ terv is konkrét fázi-

sához érkezett: a Nagykörút bezárásáé. A miniszter is ki-
jelentette, hogy – nyíregyházi kötõdésû lévén – gyermek-
kora óta tisztában van ennek fontosságával, így kétszer
két sávosra bõvül a Nagykörút a vasútállomástól a Debre-
ceni úti felüljáróig, sok közlekedési anomáliát megoldva.
Dr. Kovács Ferenc polgármester ezt azzal egészítette ki,
hogy még az idén elkészülhetnek a kivitelezési tervek, s
így jövõre megindulhat a munka. Stratégiailag pedig a
közlekedés könnyítését segítette a Mezõ utcai csomópont
tavaly decemberre elkészült átépítése is, nem messze et-
tõl a területtõl.

ÚJABB IPARI PARK
Egy újabb ipari park kialakítása is a része a programnak,

amely a Nyugati elkerülõ városhoz közelebbi oldalán lesz.
– Azért fontos ezt hangsúlyozni – fejtette ki a miniszter –,

mert ez nem azonos a LEGO által beharangozott további
fejlesztés területével, ami szemben van. Ezt a NIPÜF, tehát
a Nemzeti Ipari Park Üzemeltetõ és Fejlesztõ Zrt. koordi-
nálja. A 2,8 milliárd forintos beruházás keretében elsõ kör-
ben 24 hektárnyi terület felvásárlása folyik, amit aztán ter-
mészetesen meg kell tölteni befektetõkkel – tájékoztatott.

JÓ KÉZBEN AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL
Kósa Lajos arról is beszélt, szerinte számos beruházás

sokkal jobb kézben lehet az önkormányzatoknál, hiszen
amennyiben õk lesznek a mûködtetõk, akkor jobb, ha a
tervezés-kivitelezés is náluk van. Ennek jegyében folytató-
dik a II. ütemmel a Kállay-kúria felújítása is. Az elsõ, látvá-
nyos szakaszon már túl van a patinás Bessenyei téri épület,
viszont a hátsó rész, mely funkcionálisan is sokat segít majd,
még most kerül sorra, újabb nagyjából 400 millió forintból.
Ez teszi majd lehetõvé, hogy a maga nemében páratlan,
idén jubiláló Kállay Gyûjtemény, a városunkhoz is kötõ-
dõ õsi család hagyatéka méltó helyre kerüljön.

ORSZÁGOSAN EGYEDÜLÁLLÓ CENTRUM
S ugyanez a helyzet az Atlétikai Centrummal: a forrás

már megérkezett hozzá, most azon dolgoznak, hogy Nyír-
egyházához kerüljön az államtól a megvalósítás is. Dr. Sza-
bó Tünde sportért felelõs államtitkár a sajtótájékoztatón ki-
fejtette: ez egy újabb nagy lehetõség lesz a sportban egyéb-

ként is régóta jeleskedõ város számára. Az országban egye-
dülálló fedett létesítmény készül el ugyanis (természetesen
szabadtéri pályák is lesznek), mely idevonzhat komoly ver-
senyeket, és akár a sportturizmust is élénkítheti, helyet adva
edzõtáboroknak. – Az atlétika mellett a vívás, a judo és a
tollaslabda is otthonra talál majd a modern komplexum-
ban, s mindez országos szinten is méltó közege lesz az után-
pótlás-nevelésnek és az élsportnak egyaránt – fogalmazott
a nyíregyházi származású államtitkár.

SÓSTÓ MÉG VONZÓBB LESZ
S amit már bárki szemrevételezhet: formát öltött a régóta

várt, sokszor megígért négycsillagos szálloda Sóstón. A für-
dõ szomszédságában épülõ, azzal fedett, zárt, fûthetõ híd-

A kép elõterében Kósa Lajos miniszter, dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Szabó Tünde államtitkár

dal összekötött 122 szobás, konferenciákra is alkalmas Hotel
Sóstó Spa & Resort 90 mélygarázsos és 63 felszíni parkoló-
val készül el, és a beruházás 66 munkahelyet teremt. A
sajtótájékoztatón elhangzott: már nem e program részeként,
de ezzel párhuzamosan egy kisebb, különleges hotel is ké-
szül a tó partján, a Pangea Ökocentrum. Ez az állatparkos
beruházások egyike, míg egy másik, a látványos szakaszá-
hoz érkezett Látogatócentrum is a fejlesztési csomag része
a hópárduckifutóval együtt, de a tervek szerint itt sincs

megállás. Újabb különlegesség lehet a jégkorszak idejét
bemutató attrakció (ez már tervpályázat szintjén van), és
az elképzelések szerint a teljes kerítésrendszer is megújul.

MÚZEUMFALU ÉS SZABADTÉRI
A kultúra más területein is lépünk egyet elõre: ugyan a

Sóstói Múzeumfalu skanzen jellegének erõsítésére és a
modernizációjára idén megindul egy beruházás, de Kósa
Lajos jelezte, hogy egy másik, ehhez kötõdõ elemet is be-
fogadtak. – Egy munkacímen „Mesevilágnak” nevezett
beruházás is elkészülhet, összesen 3 milliárdos költségbõl,
ami lehetõvé tenné, hogy bõvüljenek a szórakozási lehetõ-
ségek Sóstón, így még több élményt kaphasson az, aki Nyír-
egyházára érkezik – mondta. A belvárosban pedig már zaj-
lik ugyancsak a Modern Városok Programnak a keretében
az általa is sokat látogatott Szabadtéri Színpad teljes felújí-
tása is, mely kapcsán megjegyezte, nagyon ráfért a meg-
újulás a gyönyörû adottságokkal rendelkezõ játszóhelyre.

MINISZTERI EXKLUZÍV AZ   -N

– Nyíregyháza tehát jól menedzseli ezt a progra-
mot, ennek a fejlesztési idõszaknak mindenképpen a
nyertesei – ezt már a sajtótájékoztatót követõen a
Nyíregyházi Televíziónak nyilatkozta Kósa Lajos mi-
niszter. A vele készült hosszabb exkluzív interjút a
Híregyháza címû mûsorban láthatják pénteken 20.30-
kor, szombaton 9.00-kor, valamint kedden 18.30-kor
és 22.20-kor.

Népszerû a Tokajig vezetõ kerékpárút

Az Atlétikai Centrum látványtervei

Nemsokára elkészül az új, négycsillagos hotel
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I. NYÍRSÉGI DISZNÓTOROS FESZTIVÁL: EZREKET VÁRNAK
MÉG LEHET NEVEZNI, PÁLINKÁKKAL IS A FEBRUÁR 17-I ESEMÉNYRE

Már javában tart a nevezés az I. Nyírségi Disznótoros
Fesztiválra, amelynek február 17-én, szombaton a Sóstói
Múzeumfalu ad otthont. Az óriási érdeklõdéshez – az elõ-
rejelzéseket alátámasztva – pedig nem fér kétség: a nem
mindennapi eseményre már határon túli csapatok is je-
lezték részvételi szándékukat.

Mint ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, idén
a majd két évtizedes múlttal rendelkezõ Nemzetközi Böl-
lérversenyt már nem Napkoron rendezik meg, hanem a
Sóstói Múzeumfaluban, ráadásul új nevet is kapott: I. Nyír-
ségi Nemzetközi Disznótoros Fesztivál. Nemcsak a hely-
szín és a név változott meg, hanem friss elemekkel is bõ-
vül az egész napos rendezvény. Idén is megtartják a ha-
gyományos versengést a böllérek között, de lesz amatõr
kolbásztöltõ, valamint pálinkák versenye is.

ZSÛRI DÍJAZZA
Az I. Nyírségi Disznótoros Fesztiválra még mindig

várják a nevezõket. A böllérversenyre jelentkezni feb-
ruár 12-éig (hétfõ) lehet. Ehhez a Napkorona Hagyo-
mányõrzõ Lovas és Lövész Egyesület honlapjáról, va-
lamint Facebook-oldaláról tölthetõk le a nevezési la-
pok. A pálinkaversenyhez pedig a 2-szer fél liter ne-
dût február 14-én, szerdán 12 óráig lehet leadni a
Continental Aréna büféjében (fél liter a szakmai zsûri,
míg fél liter a közönség elé kerül majd).

– A helyben készült disznóságok zsûrielnöke Szoboszlai
Gyula mesterszakács, a pálinkáké pedig Orosz János, a
Bükki Pálinka Lovagrend Nagymestere lesz – tájékoztatta
szerkesztõségünket Támba Miklós fõszervezõ.

– A böllérversenyre elõreláthatóan 15 csapat nevez be,
a kolbásztöltõre 30–40, pálinkára pedig 2–300-ra számí-
tunk majd. Már most látszik, hogy határon túlról is lesznek
indulóink. Romániából például három településrõl érkezett
nevezés: Kaplonyról, Erdõdrõl és Szatmárhegyrõl. Összes-
ségében egyébként több ezer látogatóra számítunk.

– Fél hétkor lesz kapunyitás, hét és fél nyolc között meg-
történik a disznók kábítása és kivéreztetése, ezt követi a
perzselés és a bontás, majd kezdõdhet a finom ételek el-
készítése. Az érdeklõdõk kóstolójegy ellenében ezeket meg
is ízlelhetik majd – tette hozzá.

A disznóságok mellett nem maradnak el a szórakoztató
programok sem, mi több, tombola is várja majd az érdek-
lõdõket. A befolyt összegbõl a szervezõk a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú Alapítványt
támogatják.                                    (Szerzõ: Bruszel Dóra)

JANICSÁK ISTVÁN: NEM „SZÚRTUNK”,
HANEM ÉNEKELTÜNK

Hamisítatlan falusi disznóvágás és egész
napos dínomdánom fogadja majd mind-
azokat, akik február 17-én kilátogatnak az
I. Nyírségi Disznótoros Fesztiválra a Sós-
tói Múzeumfaluba. A kolbász mellé pedig
nem is akármilyen kóstoló jár majd: fellép
többek között a Karmapirin, Puskás Jucus
és DJ Szatmári, de itt lesz Janicsák István
is, méghozzá az asszonykórus tagjaival.
Vele beszélgettem.

– Nyíregyházán, ahol már többször jár-
tunk, szeretik a magyar zenét és mi szíve-
sebben is koncerteztünk itt, mint a nyuga-
ti tájakon. Az itteni emberek közvetleneb-
bek és közel érzem õket magamhoz. Ki-
tartók és életszeretõk. Még a régi hármas
úton is sokat jöttünk erre és mikor meglát-
tuk a „-bokor” táblákat, már mosolyog-
tunk. Most, mikor az autópályán érkezünk
majd, ugyanarra a vendégfogadó kedves-
ségre és figyelmességre számítunk, amit
soha nem lehet elfelejteni. Új idõk járnak,
de a mosolyunk a régi lesz.

A HAJNALI PÁLINKA MINDIG
ELMARAD

– Jártunk már igazi szabolcsi disznóto-
ron, de nem szúrni, hanem énekelni. Bár a
Veresegyházi Asszonykórus sokat tud a
hagymás vérrõl és a velõrõl is, de a hajnali
pálinkára nem szoktunk ideérni. Ami en-
gem illet, legkedveltebb itteni „csemegém”
a nyírségi töltött káposzta, sok rizzsel, édes
káposzta levélben, paradicsomosan, ame-
lyet sokszor próbáltunk otthon leutánozni,
de meg sem közelíti azt, amit itt készíte-
nek. Mindent „bedobtunk”, reménytelen.
Például ezért is érdemes Nyíregyházára
utazni Budapestrõl. Boldog lennék, ha va-
laki meglepne vele.

KÓSTOLÓ A KOLBÁSZ MELLÉ

Az énekes azt mondja, õk mindig jóked-
vükben zenélnek, így nem is lesz ez más-
ként Nyíregyházán sem. Az ismert Z’Zi la-
bor slágerekbõl adnak „kóstolót” a kolbász
mellé a kilátogatóknak, hiszen az asszony-
kórus tagjait is magával hozza.

– Többek között a No Woman, No Cry és
a Honky Tonk Woman feldolgozások is el-
hangzanak majd más kedvelt dalaink mel-
lett. Ugyan ez nem lakodalmas zene, de a
disznótorost, jó bor mellett magyar rockze-
nével is le lehet mozogni. A gyerekekre is
gondolva pedig, ajándékba Gálvölgyi János
zenés hangoskönyvébõl viszünk magunkkal,
amellyel reméljük, sok apróságnak is örö-
met okozunk majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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VÁLTOZIK A PARKOLÁS TÖBB UTCÁBAN
LAKOSSÁGI KÉRÉSRE, MÁR MÁJUS ELSEJÉTÕL

Mindenki ott parkol, ahol tud, lehetõleg minél közelebb
ahhoz a helyhez, ahol éppen intéznivalója van. Azonban,
ha éppen díjmentes övezetrõl van szó, ott bizony a nagy-
számú parkoló autó képes szinte teljesen ellehetetleníteni
az ott élõk közlekedését és normális életvitelét. Így van ez
Nyíregyháza több városrészében, fõként a belvárosközeli
területeken is, igaz, remélhetõleg csak májusig. A prob-
lémára ugyanis most úgy tûnik, megoldás született.

Régóta fennálló probléma Nyíregyházán, hogy a
belvárosközeli területeken élõk hazaérkezve nem tudnak
megállni a lakóhelyük környékén, ugyanis a fizetõs zónák
szélén, a díjmentes részeken nagyszámú parkoló autó áll.
A témában korábban több fórumot is tartottak. Végül most
lakossági kérésre úgy döntött a város közgyûlése, hogy a
túlterhelt belvárosi területeken a parkolást fizetõssé teszik
(jellemzõen fizetõs zónák részén találhatók).

LAKÓHELYKÖRNYÉKI BÉRLETEK
– A szabályozás szerint azokon a területeken fizetõssé

tehetõ a parkolás, ahol a telítettség meghaladja a 70 szá-
zalékot. A hatásvizsgálatok szerint a jelenleg bevont ut-
cák mindegyikében jelentõsen meghaladja a parkoló au-
tók száma a küszöbértéket. A Vasvári Pál utca egyes ré-
szein például eléri a 98 százalékos szintet is – tájékoz-
tatta szerkesztõségünket Barca Balázsné, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. parkolási csoportjának a vezetõje, aki hoz-
zátette, fontos tudni, az érintett területek lakói (állandó

lakcímmel rendelkezõk) azonban vásárolhatnak egész
évre érvényes lakóhelykörnyéki bérletet az üzemelteté-
sükben, illetve használatukban lévõ gépkocsira. Ennek
az éves díja 4070 forint.

A lakóhelykörnyéki bérlet a NYÍRVV Nonprofit Kft. par-
kolási ügyfélszolgálatán, a Hõsök tere 9. szám alatt vásá-
rolható meg, amihez szükség van a forgalmi engedélyre
és a lakcímkártya másolatára.

Barca Balázsnétól megtudtuk, az érintett területek má-
jus elsejétõl válnak fizetõssé. A Pazonyi tér (Selyem u. vége)

az I-es zónához fog tartozni, vagyis ott 250 forintot kell
majd fizetni óránként. Az összes többi viszont a II-eshez,
vagyis 200 forintba kerül majd egy óra parkolás.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra
Tárgy: Nyíregyháza MJV szabályozási tervének módosítása 6 területen a teljes

eljárás szabályai szerint
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város szabályozási tervének módosítása kapcsán

a Partnerek és a helyi lakosok tájékoztatása, véleményének és javaslatainak megismerése
érdekében lakossági fórumot tart 2018. február 15-én (csütörtök) 16.00 órától.

A fórumon Veres István városi fõépítész tájékoztatja az érdeklõdõket a mellékelt
táblázatban megjelölt területekre elkészített módosítási javaslatokról.

A lakossági fórum helyszíne: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Krúdy-terem
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

A Vasvári Pál utcán
(a Dob és Dohány utca között) is fizetõssé válik a parkolás

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYES LEHETÕSÉGEK

A KÖVETKEZÕ UTCÁK VÁLNAK FIZETÕSSÉ:
Vasvári Pál u. (Dob u. és Dohány u. között); Holló

u.; Sólyom u., Sólyom köz; Hatzel tér; Csillag u.; Bujtos
u. (Géza u. és Inczédy sor között); Pazonyi tér (Se-
lyem u. vége); Deák F. u. (Arany J. u. és Széchenyi u.
között); Kölcsey Ferenc u.; Kiss Ernõ u.; Jósa András u.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán a lakóhely-
környéki bérlet mellett még a következõ kedvezményes
bérletek válthatók ki: árurakodás bérlet; háziorvosok bérle-
te; díszpolgár bérlet; Búza téri piac bérlet, illetve iskolakör-
nyéki bérlet. Az utóbbi például a szülõk helyzetét könnyíti

meg. Ugyanis, ha ilyet vásárolnak, nem kell parkolójegy-
kiadó automatát keresni akkor, amikor iskolába, óvodába
viszik gyermeküket. A bérlet egy tan-, illetve nevelési évre
szól. Ehhez iskola- vagy óvodalátogatási igazolásra van
szükség, amit az adott intézmény vezetõje állít ki.
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KATUS ATTILA: VEGYÜK KEZÜNKBE SORSUNKAT!
SZÓRAKOZTATÓ ÉS KEMÉNY FITTVASÁRNAPOT ÍGÉR A NYÍREGYHÁZIAKNAK

Már nem kell sokat aludni addig, hogy országszerte nép-
szerû sportemberek mozgassák meg a nyíregyháziakat a
Continental Arénában. A Mozdulj Nyíregyháza! program-
sorozatának részeként ugyanis február 25-én Rubint Réka,
március 11-én pedig Katus Attila érkezik a szabolcsi me-
gyeszékhelyre. A közös sportoláson kívül életmódtanácso-
kat adnak majd, a gyerekeket pedig játszóház várja.

Január 15-én rajtolt el a Mozdulj Nyíregyháza! prog-
ramsorozatának 10. féléve, 20 oktatóval, régi és új prog-
ramokkal, na meg egy-egy különlegességgel. Februárban
és márciusban ugyanis most elõször fittvasárnapot is tar-
tanak: hamarosan városunkba érkezik többek között Ka-
tus Attila, sportaerobik sportágban hatszoros világ-, két-
szeres Európa-bajnok, világjátékok-gyõztes, személyi
edzõ, aerobik szakedzõ és életmód-tanácsadó is, aki vall-
ja: a rendszeres testmozgás és a tudatos táplálkozás nél-
külözhetetlen elemei az egészséges életmódnak, éppen
ezért a fittvasárnapra nem is ígér mást, mint egy szórakoz-
tató, de kemény edzést a nyíregyháziaknak.

„KIHOZOM MINDENKIBÕL A MAXIMUMOT”

– Több alkalommal jártam Nyíregyházán, jól ismerem
a várost. A fõtéren is sokszor tartottam már edzést, emlék-
szem, hogy egyszer óriási zuhé volt és emiatt sajnos el-
maradt az akkori rendezvény. Nagyon szép Nyíregyháza,
ráadásul rengeteg ember megfordul itt, éppen ezért kere-
sem is a kapcsolódási lehetõséget a várossal. Mindig örü-

lök, ha lehetõséget kapok arra, hogy eljussak oda, így vá-
rom már a fittvasárnapot is, amin ígérem, meg-
próbálom majd õket szórakoztatva, de ke-
ményen megedzeni, és kihozom belõlük a
maximumot. A kettõ dolog egyébként ná-
lam összefügg. Fontos ugyanis, hogy az
edzéseknek legyen egy jó hangulata, de
persze közben kemény munka men-
jen – hangsúlyozta Attila.

IDÕT ÉS ENERGIÁT KELL
SZÁNNI RÁ

– Sokan vágnak bele
életmód-változtatásba,
itt azonban fontos
hangsúlyozni a
váltás és a
változ-

tatás közötti különbséget – foly-
tatja. – A változtatás ugyanis ki-
sebb lépésekbõl áll, amiket tu-
dunk teljesíteni és mindig teszünk is érte. A váltás viszont
egy 180 fokos fordulat az eddigi életünkkel. Ezt nem
könnyû éppen ezért teljesíteni és elveszik az ember ked-
vét. A testmozgásra idõt és energiát kell szánni. Sokat.

„BULI” IS LEHET

– Nekem nagyon fontos, hogy amikor életmód-változ-
tatásról beszélünk, az buli legyen, vagyis jó dolog és ne
egy negatív kötõdés, hogy „most megint tennem kell va-
lamit azért, hogy egészséges legyek” – folytatja. Ha valaki
ezen a szinten van, akkor csak ideig-óráig fogja tudni csi-
nálni. Ezt egészen szerethetõvé lehet tenni, amiben tesz

magáért és adott esetben társa-
kat is talál, így ráadásul nagyobb
eredményeket is lehet elérni. Erre
lesz jó a fittvasárnap Nyíregyhá-
zán.

AZ ÉLET NEHEZÍTETT PÁLYÁJA

Attila azt mondja, a sport az élet minden terüle-
tére kihat: az életnek egy nehezített pályája. Ál-

tala javul a koncentrációs készségünk, meg-
tanuljuk a nehézségeket elviselni, vala-
mint beosztani az idõnket és az energi-
ánkat.

– Nemesít a sport, úgy mint a mun-
ka. Az ember egészségét fejleszti, ener-

giát ad és hát mire van szükség az élet-
ben? Egészségre, meg energiára. Ha ezt

az ember megérzi, akkor sosem fogja el-
engedni. Én magam sem tudnám mene-
dzselni a dolgaimat, nem tudnék ilyen jól

teljesíteni, energikus maradni, jó hangu-
latú lenni, és a koromhoz képest így

kinézni, ha rendszeresen nem mo-
zognék. A sport, a mozgás az egész

életünkre kihat. Aki ezt nem tudja, an-
nak egyszerûen csak ki kell próbálni

és rájön, hogy mennyire másabb lett az élete. Hamarosan
Nyíregyházán találkozunk!

FONTOS A FOLYADÉKBEVITEL
– Rendkívül sok folyadék bevitelére van szükség.

Ma is olvastam egy cikket, hogy mi mindenre jó ez.
Nem is gondolnánk. A megfelelõ folyadékbevitel ké-
pes csökkenteni a koleszterinszintet, megelõzhetünk
vele betegségeket és a teljesítmény növelésében is
nagy szerepet játszik. Nem akkora áldozat több vizet
inni, picikét többet aludni, és esetleg olyan mozgás-
formát választani – elsõ körben –, amihez kedvünk
van és amennyit fizikálisan is bírunk. Ez az elsõ lépés
az életmód-változtatás felé.

MOZGÁS, EVÉS, ALVÁS
– Arra a fajta szemléletre lenne szükség, hogy ve-

gyük kezünkbe sorsunkat és próbáljunk kicsit tenni
magunkért. Ne azt várjuk, hogy mindenki más segít-
sen rajtunk. Csak meg kell adni azokat az ingereket a
testnek, amire szüksége van: rendszeres folyadékbe-
vitel, rendszeres táplálkozás, megfelelõ mennyiségû
alvás és több zöldség-gyümölcs fogyasztása. Ezeket
mindenki tudja, már csak össze kell szervezni a hét-
köznapokkal.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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HOSPICE RÉSZLEGET ALAKÍTOTTAK KI A KÓRHÁZBAN
AZ ONKORADIOLÓGIAI OSZTÁLYON AZ ELLÁTÁS INGYENES

Öt kórteremmel és nyolc ággyal kezdte meg mûködé-
sét a Hospice részleg a Jósa András Oktatókórház Onko-
radiológiai Osztályán. Itt a súlyos betegségük végstádiu-
mában lévõ betegek összetett ellátását végzi 8 fõalkal-
mazásban lévõ és 26 mellékállásban foglalkoztatott szak-
ember.

A hospice ellátás a súlyos betegségük végstádiumában
lévõ, elsõsorban daganatos betegek humánus, összetett
ellátását jelenti. Célja a betegek életminõségének javítá-
sa, testi és lelki szenvedéseinek enyhítése, fizikai és szel-

A 3. LEGGYAKORIBB HALÁLOK

A 2014-es KSH adatok szerint a magyarországi da-
ganatos halálozás az európai átlag felett volt, 100 000
lakosból 348-an halnak meg Magyarországon daganat-
ban, az európai átlag 261. A megyében élõ lakosok
között a daganatos betegség a 3. leggyakoribb halálok.
Ezeknek a betegségeknek a száma tehát egyre nõ.

– A Hospice Osztályunkon a betegnek nemcsak a testi
tüneteit, hanem a lelki problémáit, a szociális gondjait és
spirituális szükségleteit is igyekszünk kielégíteni. Ellátá-
sunk célja az, hogy a lehetõ legjobb életkörülményt biz-
tosítsuk a halálukig. Itt egy multidiszciplináris csoport dol-
gozik, amelyben orvosok, ápolók, gyógytornászok, pszi-
chológus, mentálhigiénés, szociális munkás, lelkész,
dietetikus és képzett önkéntes segítõk is részt vesznek –
magyarázta dr. Vass Judit részlegvezetõ fõorvos.

RÉGI ÁLOM TELJESÜLT
Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-

gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója el-

mondta, a kórházvezetésnek egy régi álma teljesült a rész-
leg elindításával, ugyanis nagy szükség volt rá. – Így egy
méltó, kegyeletteljes ellátást tudunk biztosítani azok szá-
mára, akik rászorulnak – tette hozzá.

A NÕEGYLET A NÕK EGÉSZSÉGÉÉRT
„Nõk egészsége határok nélkül” címmel rendeztek

szakmai tanácskozást múlt csütörtökön a Debreceni Egye-
tem Egészségi Karán a XII. Európai Méhnyakrák Megelõ-
zési Hét keretében. A program szervezõje a Nyíregyházi
Leány- és Nõegylet Egyesület volt, melyhez az intézmény
Védõnõi Módszertani és Népegészségtani Tanszéke is csat-
lakozott.

A Nyíregyházi Leány- és Nõegylet Egyesület 2013-ban
alakult, céljai között szerepel a lakosság egészségének,
kulturális és szellemi értékeinek megõrzése, a társadalom
számára hasznos érték- és közösségteremtõ tevékenység
végzése, mely kiemelten irányul a határon túl élõ magya-
rokkal való  együttmûködésre, valamint a magyar közös-
ségek segítésére, támogatására. Az egyesület kiemelt fi-
gyelmet fordít a nõk egészségének a megõrzésére, ezért is
tartotta szívügyének a programhoz való csatlakozást, amit
az Európai Méhnyakrák Társaság ajánlására tartottak múlt
héten.

A GYÓGYULÁSBA VETETT HITÉRT

Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ Nemzeti Együtt-
mûködési Alap támogatásával nyílt lehetõségük a szak-
mai program megvalósítására. A konferenciára a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskoláról érkeztek hall-

gatók, akik az Egészségügyi Kar kihelyezett ápoló BSc
képzésében vesznek részt. Kísérõprogramként a délelõtti
klubfoglalkozáson a fiatalok a HPV elleni védelem szim-

A Nyugodt Élet és Dialóg Nyugdíjas Egyesület lelkes
tagsága horgolt és tanította a fiatalokat is – a karkötõk és

kitûzõk a gyógyulásba vetett hitet és elkötelezettséget
erõsítik

Mályvavirág Alapítvány volt), amiket átadtak a Jósa And-
rás Oktatókórház Szülészet-Nõgyógyászati Osztálynak. A
gyöngy karkötõket a nõgyógyászati osztályon fekvõ bete-
geknek szánták, annak érdekében, hogy érezzék a támo-
gatásukat, és ne veszítsék el a gyógyulásba vetett hitüket.
Ehhez szívbõl jövõ személyes üzeneteket is küldtek. A
horgolt mályvavirág kitûzõket pedig a nõgyógyászati osz-
tály nõi dolgozóinak adták át, hogy ezzel is kifejezhessék
a méhnyakrák elleni küzdelemben betöltött szerepükkel
kapcsolatos elhivatottságukat. A készítésben nagy szere-
pet játszott a Nyugodt Élet és Dialóg Nyugdíjas Egyesület
tagsága.

FELHÍVNÁK A FIGYELMET

Az egyesület 2017-ben Nyíregyházán elsõként csatla-
kozott kampányhoz, szakmai együttmûködésben a Deb-
receni Egyetem Egészségügyi Kar Védõnõi Módszertani
és Népegészségtani Tanszékének munkatársaival. Kérdé-
sünkre dr. Rákóczi Ildikó, az egyesület elnöke kiemelte: –
Szeretnénk, ha a most másodjára sikeresen megrendezett
programunk hagyománnyá válna, ezáltal hozzájárulva
ahhoz, hogy méltó módon felhívjuk a figyelmet a meg-
elõzésre, a rendszeres szûrésen való részvételre és a vé-
dõoltás beadásának a lehetõségére.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
bólumává vált mályvaszínû gyöngyökbõl karkötõket fûz-
tek, kitûzõket horgoltak (a magyarországi fõszervezõ a

Dr. Adorján Gusztáv kórházigazgató

lemi aktivitásuk támogatása, valamint a hozzátartozók
segítése a betegség és a gyász terheinek elviselésében. A
speciális ellátás mellett kiemelkedõen fontos, hogy a rész-
legre kerülõ betegek hozzátartozói a nap 24 órájában ott
lehetnek szeretteik mellett.

A Hospice részleg február elsején nyílt meg és február
ötödikétõl telt házzal mûködik. Bekerülni ide az Onkoló-
giai Szakrendelésrõl vagy Onkológiai Osztályról lehet a
terminális állapotú daganatos betegeknek. Az ellátás in-
gyenes.

(Szerzõ: Kanócz Rita)
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NYÁRRA ELKÉSZÜL A SZABADTÉRI SZÍNPAD
A LEGMODERNEBB FÉNY- ÉS HANGTECHNIKÁVAL BÕVÜL MAJD

A kormány Modern Városok Programja keretében 1,1
milliárd forintból újítják fel a Szabadtéri Színpadot. Új
kiszolgálóépületük lesz a fellépõknek, átépítik a színpa-
dot, bõvül a nézõtér és a legmodernebb fény- és hang-
technikával a legnagyobb produkcióknak is helyet adhat-
nak majd. Emellett azt is fontosnak tartják, hogy a park a
növénytelepítéssel gyorsan visszanyerje a régi hangulatát.

A Móricz Zsigmond Színház négy nyáron üzemeltette
a Szabadtéri Színpadot, tavaly már 97 százalékos látoga-
tottsággal. Közben kiderült, hogy a létesítmény mûszaki-
lag igen leromlott állapotban van, a mai kor követelmé-
nyeinek és a helyi igényeknek sem felel meg, így indo-
kolttá vált a teljes körû felújítása.

MEGÕRZIK EGYEDÜLÁLLÓ HANGULATÁT

Az ingatlan fejlesztését alapvetõen két jól meghatáro-
zott irányú mûszaki tartalom mentén határozták meg. Egy-
részt a Szabadtéri Színpad mûemléki védelem alatt álló
együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló hangulatát meg
kívánják õrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemelte-

tési szempontok figyelembevételével egy korszerû, min-
den igényt kielégítõ, széles körû, különbözõ produkció-
kat is nagyban támogató színpad megvalósítását tûzték ki
célul.

FIGYELNEK A KÖRNYEZETRE IS

A beruházás munkálatai tavaly októberben kezdõdtek,
és a tervek szerint májusban készülnek el a felújítással. Töb-
bek között elbontották a régi gazdasági épületet, új kiszol-
gálóház épül öltözõkkel, raktárral. Kirják Róbert, a Móricz
Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója elmondta, nagyobb
lesz a színpad és egy mozgatható fedést is kap, így a legna-

gyobb produkcióknak is helyet adhatnak majd. Az eddigi
846 férõhelyes nézõteret 950 fõsre bõvítik, de pótszékek-
kel akár 999 vendég is megnézheti majd az elõadásokat. A
legmodernebb fény- és hangtechnika a régi, de megújuló
épületben kap helyet. Bõvítik a vizesblokkokat is, azok új
helyre, a színpad alá kerülnek. Azt is fontosnak tartják, hogy
a park a növénytelepítéssel gyorsan visszanyerje a régi han-
gulatát. Ezért elõnevelt fákat telepítenek, de így is kell majd
egy-két év, mire újra bezöldül a színpad környéke. Meg-
újul a rózsakert és a szökõkút, korszerûsítik a büfét és tér-
bútorokat is elhelyeznek. Az egyetlen nyári nyitóelõadást
augusztusra tervezik.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház
ügyvezetõ igazgatója a sajtótájékoztatón

A Modern Városok Program keretében 1,1 milliárd forintból újítják fel a Szabadtéri Színpadot – látványterv

PISTA BÁCSI ELÁRULJA A HOSSZÚ ÉLET TITKÁT

Valahányszor olyan emberrel találkozunk, vagy hallunk
róla, aki megélte a 100 évet, rögtön felmerül a kérdés: mi
a hosszú élet titka? A jó gének, a helyes táplálkozás, a
rendszeres testmozgás? A nyíregyházi Ács István valami
egészen másra esküszik...

Világháború, forradalom és szabadságharc, rendszer-
váltás. Ha valakinek, akkor Pista bácsinak bõven vannak
emlékei mindezekrõl, hiszen ezeket meg- és átélte: a na-
pokban töltötte be 100. születésnapját, amivel Nyíregy-
házán a korrekorderek egyikének számít. Vallja, a hosszú
élet titka egyszerû, csak egy kis szerencse kell hozzá, eb-
bõl pedig neki jutott bõven...

100. születésnapját két lánya és az õ családjaik köré-
ben töltötte, de felköszöntötték rokonai, barátai, és volt
munkatársai, mi több,  dr. Kovács Ferenc polgármester,
valamint Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati képvi-
selõ is. Jó egészséget kívánunk neki!  (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati képviselõ
és dr. Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte
a 100 éves Ács Istvánt születésnapja alkalmából

SZÍVVEL, LÉLEKKEL

Pista bácsi szerint a hosszú élet titka a nyugodt, kiegyen-
súlyozott élet. Õ pedig hálás, mert sok mindenben sze-
rencsés volt: elõször is, szerette a munkáját, szívvel-lélek-
kel dolgozott. Másodszor jó házastársat talált magának,
harmadszor pedig rengeteg szeretetet kap a gyerekeitõl,
unokáitól és dédunokáitól. Ráadásul, õ mindig másokon
segített, soha nem magával foglalkozott. Ez a hosszú élet
titka...

A VASÚT AZ ÉLETE

Pista bácsi 1918. február 3-án született Nyíregyházán.
1939 júniusában kezdett el dolgozni a Magyar Királyi Ál-
lamvasutaknál. 39 éven át teljesített szolgálatot, ezen be-
lül 1954-tõl 24 éven át, nyugdíjazásáig állomásfõnök volt
Császárszálláson. 69 évig, felesége 2017 szeptemberében
bekövetkezett haláláig élt boldog házasságban. Sajnos,
mostanra látása, hallása erõsen megromlott, így sokkal
kevesebbet tud írni, rádiót hallgatni, mint szeretné. Ideje
nagy részét így manapság emlékei, fényképei, vasúti ira-
tai rendezgetésével tölti.

KOMÓTOSAN REGGELIZIK

Pista bácsi minden reggel hajszálvékonyra szele-
telt szalonnát, füstölt kolbászt és egy-két szem teper-
tõt eszik, teázik, majd ezt követõen megiszik egy po-
hár kávét. Nincs olyan étel, amit ne szeretne.
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza a „Nyíregyháza Város Közbiz-
tonságáért” „Sztárek Ferenc-díj” kitüntetés adomá-
nyozásának rendjét.

A kitüntetés a város lakosságának közbiztonsága ér-
dekében hosszabb idõn át végzett áldozatkész és fe-
lelõsségteljes hivatásos tûzoltói, rendõri, polgárõri,
közterület-felügyelõi területen végzett tevékenység el-
ismerésére adományozható.

A kitüntetést évente egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozására bármely természetes

vagy jogi személy tehet javaslatot.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-

tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2018. február 28. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza „Nyíregyháza Város Sportjá-
ért” „Kovács (Bütyök) József-díj” kitüntetés adomá-
nyozásának rendjét.

E kitüntetés a városban eredményesen tevékenyke-
dõ vagy kiemelkedõ sportsikert elért sportolónak, sport-
szakembernek adományozható.

A kitüntetést évente egy személy kaphatja.

A kitüntetés adományozását bármely természetes
vagy jogi személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2018. február 28. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

FELHÍVÁS
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VÁROSGONDNOK: AKÁR NAPI 80 TELEFONHÍVÁS
Nyíregyháza városgondnokának ügyeletes telefonszá-

mára folyamatosan futnak be a hívások a városlakóktól,
a nap szinte 24 órájában. Õ pedig egész nap járja az ut-
cákat, megnézi, hogy a bejelentések mennyire valósak,
és hogyan lehetne a problémákat megoldani. Mentett már
macskát fáról, segített idõs beteg megtalálásában, de ott
van a gallyazási munkáknál is. Most kérésünkre össze-
gyûjtötte az elmúlt hetek legfontosabb történéseit...

Bordás Bélával nem nehéz az újságírók dolga. Indító
kérdésre sincs szükség, elég egy diktafont a kezébe adni, õ
pedig beszél, ha kell, órákon át. Persze arra már nincs ga-
rancia, hogy megszakítás nélkül képes megtenni mindezt,
hiszen a négy telefonja közül legalább egy, minden öt perc-
ben megcsörren. Vagy a városlakók kérnek tõle segítséget,
vagy baleset történt a városban, amirõl õ, egészen biztosan
nem maradhat le. Ezért is van az, hogy Bordás Béla két
napnál tovább soha nincs távol Nyíregyházától, mert ahogy
õ mondja, nem akar lemaradni semmirõl sem.

SZÍVÜKÖN VISELIK A VÁROS SORSÁT

– A legkülönbözõbb problémákkal szoktak megkeresni
a városlakók, amit ezúton is köszönök, hiszen ez azt je-
lenti, hogy szívükön viselik Nyíregyháza sorsát és jövõjét.
Naponta rendszeresen 60–80 telefonhívás fut be a szol-

gálati telefonomra, általában reggel öt és este 10 óra kö-
zött. A közterületekkel kapcsolatos (szépítés, szebbítés)
megkeresés szokott lenni a legtöbb, de nagyon sok állat-
barát is van Nyíregyházán, akik ezen a területen kérik a
segítségemet. Ha látnak egy kóbor állatot, abban a pilla-
natban telefonálnak, hogy valakinek eltûnt a kedvence.

SZEMETESSZELENCÉTÕL A KÖZVILÁGÍTÁSIG

– A legutóbbi panaszos azzal keresett meg engem, hogy
a Zelk Zoltán Általános Iskola közelében található játszó-
tér kerítésérõl valaki eltávolította azt az oszlopot, amin a
„kutyát bevinni tilos” felirat volt látható. Azonnal jelez-

tem ezt a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nek. De szintén a közel-
múltban történt, hogy az egyik kommunális hulladékot
szállító jármû vezetõje hívott fel. Azt panaszolta, hogy a
Kölcsey utcába nem tudtak beállni a szabálytalanul par-
kolók miatt. A rendõrség segítségét kellett kérni. Sokan
keresnek meg, hogy fekvõrendõr kellene, mert túl sok ko-
csi halad el nagy sebességgel a házuk elõtt, de száraz fa-
ágak levágása miatt is megszólítanak napi szinten. Vagy
például szintén a napokban történt, hogy egy 83 éves
hölgynek idegenek koszos paplant adtak el.

SZOROS KAPCSOLAT A VÁROSI
SZERVEKKEL

Többek között a rendõrséggel, a mentõkkel, a ka-
tasztrófavédelemmel, és fõként a NYÍRVV Nonprofit
Kft.-vel napi kapcsolatban vagyok és mindig megpró-
bálnak segíteni. Igaz, a városlakók néha türelmetle-
nek, mert nehezen tudják elfogadni, hogy minden
munkavégzésnek ideje van és körbe kell járni a prob-
lémákat. Ezekhez ezúton is megértésüket kérem. Em-
lékszem, milyen sokszor jelezték a Kodály utca lakói,
hogy meg kellene csinálni az ott lévõ járdát. Végül ez
a szakasz is bekerült az önkormányzat járdafelújítási
programjába, és azóta már át is adták.

Bordás Béla azt mondja, mindene a munka, nem is érzi
jól magát vasárnap délutánonként, mert akkor már várja,
hogy mikor lesz hétfõ. Vallja, ez egy szolgálat, amihez
szerencsére sok ötletet és tanácsot kap a városlakóktól.

HÍVJÁK ÉSZREVÉTELEIKKEL
Ha a városlakóknak a közterületekkel kapcsolat-

ban észrevételük van, azt továbbra is a 70/387-8914-
es telefonszámon jelezhetik Nyíregyháza városgond-
nokának.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Bordás Béla

FÖLDÖN ÉS A MAGASBAN
– Az utóbbi 2 évben négy macskával kapcsolatos

megkeresés is befutott hozzám. Az egyiknek például
az volt az alapja, hogy egy cica felmászott a fára, ott
nyávogott két napig, és az örökösföldi lakos kérte, se-
gítsünk a mentésben. De olyan is elõfordult, hogy szin-
tén egy cica a háztetõre mászott fel és nem akart vagy
nem tudott lejönni. Mindkét esetben a Kelet-magyar-
országi Speciális Mentõk segítettek, hiszen a kataszt-
rófavédelem törvényi elõírás szerint, hobbiállat men-
tésében már nem vehet részt.
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Idén is lesz Szigligeti tábor. A város tu-
lajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft.
fenntartásában lévõ gyerektábor minden
évben várja a nyíregyházi lakcímmel ren-
delkezõ diákokat. Az egyhetes turnusban
számos programon vesznek részt a tanu-
lók, idén 9 turnus indul és már lehet rá
jelentkezni.

A város minden évben lehetõséget biz-
tosít a nyíregyházi lakcímmel rendelkezõ
általános iskolásoknak arra, hogy eltöltse-
nek egy hetet a Szigligeti táborban.

PROGRAMÖZÖN

Ez idõ alatt számos programot biztosíta-
nak a kicsik számára, meglátogatják a Fes-
tetics-kastélyt, várjátékokon vesznek részt
a Szigligeti várban, sétahajókáznak, fürde-
nek a Balatonban, de a szálláson szerve-
zett közös játékokat is nagyon élvezik. Ta-
valy 1000 iskolás táboroztatása valósult
meg a város tulajdonában és a NYÍRVV
Nonprofit Kft. fenntartásában lévõ tábor-
ban, idén is 9 turnus indul, az elsõ június
18-án kezdõdik, az utolsó augusztus 19-
én ér véget.

MÁR LEHET JELENTKEZNI
A SZIGLIGETI TÁBORBA

A LÉTSZÁM EREJÉIG...

– A jelentkezés folyamatosan zajlik, a lét-
szám erejéig a kollégáknál. Most 10 000
forint elõleget kell befizetniük a jelentkezõk-
nek április 22-éig a NYÍRVV Nonprofit Kft.
pénztárába – mondta el Hudákné Fábián
Nóra szakmai koordinátor-táborvezetõ.

AKÁR KEDVEZMÉNYESEN IS

Az egyhetes tábor 34 000 forintba kerül
idén, de a város csökkentheti a díjat 10 000
forinttal gyerekenként abban az esetben, ha
a szülõ be tudja mutatni a gyermekvédel-
mi támogatásról szóló, vagy tartós beteg-
séget igazoló dokumentumot, illetve azok
is részesülhetnek a kedvezményben, akik-
nek szülei 3 vagy annál több gyereket ne-
velnek.

A befizetett összeg tartalmazza a részt-
vevõk útiköltségét, a közüzemi díjakat, a
strandbelépõt, a szállást, a napi háromszori
étkezést, valamint a szakmai programok dí-
ját. Az iskolákban, a kapcsolattartó pedagó-
gusoknál már lehet jelentkezni, az elõleget
április 22-éig kell befizetni a NYÍRVV
Nonprofit Kft. pénztárába.

DIPLOMAOSZTÓ AZ EGYETEMEN

A keresztféléves képzésen részt vett
hallgatók vehették át oklevelüket a hét-
végén a Nyíregyházi Egyetemen. A sike-
res záróvizsgát tevõ 282 diák közül két-
százan rendelkeztek nyelvvizsgával, ez
jóval több mint a korábbi években, 70
százalékos javulást jelent.

A fõiskolai, egyetemi tanulmányok si-
keres befejezése után, szükséges legalább
egy nyelvbõl rendelkezni középfokú
nyelvvizsgával, bár ezt mindig az adott
szak határozza meg, hogy milyen a nyelvi
követelmény a diploma kiadásához. Van-
nak olyan szakok is, ahol két nyelvvizs-
gára van szükség, esetleg valamely nyelv-
bõl szakmai nyelvvizsga kell az oklevél
megszerzéséhez. A bennragadt diplomák
száma igen magas, ezért minden segít-
séget próbálnak megadni a végzett hall-
gatóknak ahhoz, hogy mielõbb teljesít-
sék az elvárást. A Nyíregyházi Egyetem
kidolgozott egy könnyített vizsgarend-
szert a 2013 elõtt végzett hallgatók szá-
mára.

– A Nyíregyházi Egyetem azzal segít,
hogy intézményi nyelvi rendszert dolgo-
zott ki. Ez arról szól, hogy nem akkredi-
tált a vizsga, tehát nyelvvizsga-bizonyít-
ványt nem kaphatnak a sikeres vizsgát tett

diákok, viszont egy technikailag könnyí-
tett nyelvvizsgát tesznek és ez egyenér-
tékû lesz azzal, amivel kiválthatja majd
a diplomáját a jelentkezõ – mondta el
Nagyné dr. Schmelczer Erika tanárkép-
zési fõigazgató.

Az egyetem nyelvi felkészítõ tanfolya-
mokat is indít számos nyelven, a csopor-
tok legalább 6 fõvel indulnak el. Ha va-
laki nyelvvizsgázni szeretne, azt is meg-
teheti, az intézmény több nyelvvizsga-
központtal áll kapcsolatban. Ezek közül
a legnépszerûbb és sokak által a leg-
könnyebbnek tartott az Origó nyelvvizs-
ga központ által szervezett vizsga, mert
a hangsúlyt a kommunikációra fekteti.

Ha valaki az egyetemen szeretne
nyelvvizsgázni, akkor a 06-42/599-453-
as telefonszámon tud bõvebb informáci-
óhoz jutni, az intézményi vizsgával kap-
csolatban pedig a 06-42/599-432-es te-
lefonszámot érdemes hívni. Ez nyelvvizs-
gát nem ad, de a diploma kiadására fel-
jogosít. Ebben az évben fontos változás
történt a nyelvvizsga területén, hiszen
2018. január elsejétõl a kormány megté-
ríti az új nyelvvizsga díját minden 35 év
alatti fiatalnak még akkor is, ha már ren-
delkezik nyelvvizsgával, akár több nyelv-
bõl is.                   (Szerzõ: Kanócz Rita)



SZÍNHÁZ

2018. FEBRUÁR 9.12

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 10., szombat 19.00 Illatszertár, Vidám bérlet, Nagyszínpad

19.30 Nézõmûvészeti Fõiskola (A Nézõmûvészeti Kft. elõadása), Bérletszünet, Krúdy Kamara
Február 12., hétfõ 19.00 Illatszertár, Vasvári bérlet, Nagyszínpad

19.30 Leenane szépe, Arany „B” bérlet, Krúdy Kamara
Február 13., kedd 14.00 Diótörõ herceg, Szende bérlet, Nagyszínpad

19.30 Leenane szépe, Arany „C” bérlet, Krúdy Kamara
Február 14., szerda 14.00 Diótörõ herceg, Szundi bérlet, Nagyszínpad

19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Arany „D” bérlet, Krúdy Kamara

Február 15., csütörtök 19.00 Chicago, Simor bérlet, Nagyszínpad
19.30 Asszony asszonynak farkasa, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara

Február 16., péntek 19.00 Chicago, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad
19.30 Asszony asszonynak farkasa, Õze bérlet, Krúdy Kamara

MÍG A RÓZSÁK HÁBORÚZNAK, A NÉZÕK JÓL MULATNAK
SZÍNPADON: EGY VÁLÁS FEKETE KRÓNIKÁJA

Végh Zsoltot sokan a Fapad, illetve az Aranyélet címû
tévésorozatokból ismerik, a tavalyi VIDOR-on a Szülõi
értekezletben láthatták, március 2-án pedig A rózsák há-
borúja címû darab rendezõjeként debütál a Móricz Zsig-
mond Színházban.

Nem a Lancesterek és a Yorkok vérre menõ hatalmi
vetélkedését viszi színre a Krúdy Kamarában, hanem a
válófélben lévõ Rózsa-házaspár e(é)sztelen küzdelmét, a
nézõk nagy derültsége közepette. A közös házon való
marakodásuk során tökéletes bizonyítékot szolgáltatnak
arra, hogy „Sárból lettünk, a belsõnk még mindig sárból
van. Nincs válóperes ügyvéd, aki ezt vitatná.” Sokan lát-
ták az 1989-es filmet Michael Douglas és Kathleen Turner
fõszereplésével, de néhány éve Rékasi Károly és Détár
Enikõ játékának köszönhetõen színházban is többeket ne-
vetésre ingerelt a szerelmesekbõl mindenre elszánt ellen-
felekké váló pár története. Milyen elõadás készül Nyír-
egyházán? – kérdeztem a rendezõt.

VÍGJÁTÉK MAGYAR KÖRNYEZETBEN

– Több okból is más lesz a mostani elõadás, mint a ko-
rábbiak, ugyanis egyrészt egy újabb verziót kaptunk meg a
jogtulajdonosoktól, másrészt engedéllyel alakíthattunk is
rajta – válaszolta a városunkban elõször dolgozó Végh Zsolt.
– A darab egyik különlegessége, hogy magyar környezet-
ben játszódnak az események. Ez azért alakult így, mert az
volt a célom, hogy minél közelebb tudjon kerülni hozzánk
az elõadás, hiszen nem egy speciális témáról fogunk me-
sélni, hanem olyasmirõl, amivel mindannyian találkozunk
életünk során valamilyen módon. A mû alapproblémája
tehát egy komoly dolog, ám a végeredmény mégis rendkí-
vül humoros. A férj és a feleség az együttélés folyamán las-
san rájönnek, hogy másfajta utat akarnak járni. Ilyenkor
nehéz megmondani, mit lehet tenni, van-e bármilyen esély
arra, hogy megmentsünk egy házasságot. Ahol bekapcso-
lódunk a történetbe, már kevés az esély, vagyis a helyzet
visszafordíthatatlanná vált, plusz a legnagyobb nehézség,
hogy mindent a közös életükre építettek fel. Össze vannak
kötve, miközben szabadulnának. Ez maga a dráma, de ezt
az elõadás fergeteges humorral mutatja meg, hisz nem le-

het nem nevetni azon, ahogy látjuk hõseinket, akik meg-
átalkodottan törnek, zúznak, ahol tudnak, ártanak a másik-
nak, a maguk hétköznapi, nevetséges eszközeivel.

A LAKÁS HARCMEZÕVÉ VÁLIK

Mint lapunknak elmondta, improvizációs tanácsadóként
dolgozik vele Stefanovics Angéla, ugyanis az elõadásban
nemcsak a történettel találkoznak a nézõk, hanem a dara-
bot játszó színészekkel magánemberként is. A kamara-
színpadot nem szokványosan használják, ugyanis a szín-
pad két oldalán lesz a nézõtér, így az elõadás játszótere
kicsit a bokszmeccsek ringjére emlékeztet majd, ahogy a
barátságos, szép lakás „harcmezõvé”, romhalmazzá vá-
lik az elõadás során. Persze azért olyan is elõfordulhat
egy ilyen háborúban, hogy egyszer csak a harcoló felek
rájönnek, voltaképpen ugyanazon az oldalon állnak, azo-
nos a céljuk: közös megoldást találjanak. Kuthy Patrícia,
Rák Zoltán, Széles Zita és Gulácsi Tamás játsszák az elõ-
adást. Stefanovics Angélát és Végh Zsoltot láthatjuk még a
FÜGE Produkcióban március 14-én a Krúdy Kamarában a
VIDOR Fesztiválon már nagy sikerrel elõadott Szülõi ér-
tekezlet címû elõadásban is.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)Végh Zsolt rendezõ
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FUCSOVICS 62.
Pályafutása legjobbjaként Fucsovics

Márton a 62. helyen áll a férfi tenisze-
zõk legfrissebb világranglistáján. A 25
éves nyíregyházi játékos az elmúlt hét-
végén tagja volt a belgiumi Davis Kupa
nyolcaddöntõben 3:2-re alulmaradt ma-
gyar csapatnak, mely során párosban
gyõzni tudtak. A jelenlegi legmagasab-
ban jegyzett magyar játékos nemrég az
Australian Openen a nyolcaddöntõig
jutott, ahol a 20. Grand Slam-trófeáját
begyûjtõ Roger Federertõl kapott ki.

ÉRMES KARDOZÓK
Kiválóan szerepeltek az NYVSC Kard

és Kerekesszékes Vívó Szakosztály ví-
vói a Balassi Kupán Esztergomban.
Eredmények: Gyerek fiú kard, 44 in-
duló: 2. Szántó Dávid, 11. Godó Fri-
gyes, 25. Varga Csanád, 40. Godó Vil-
mos. Gyerek leány kard, 39 induló: 2.
Halász Panna. Újonc fiú kard, 32 in-
duló: 1. Varga Zalán, 9. Balc Dávid, 12.
Szántó Dávid, 15. Godó Frigyes. Ser-
dülõ fiú kard: 5. Balc Dávid, 10. Varga
Zalán.

SIKERES RAJT
Az elmúlt héten elveszítette egyik alap-

emberét a Nyíregyházi KC. A férfi kézi-
labdások beállóját, Priczel Bencét egy
héttel a bajnoki rajt elõtt visszahívta az
élvonalbeli Dabas, így Székely Nikola
maradt az egyedüli ember ezen a posz-
ton. Ráadásul az õsi rivális Ózd otthoná-
ban kezdték a tavaszt a mieink, de az
már a felkészülési találkozókon látszott,
hogy komoly erõt képvisel az NYKC. Az
elsõ félidõben szoros volt az állás, for-
dulás után viszont meglépett a Nyíregy-
háza és bravúros, 32:26-os gyõzelmet
aratott. A csapat a negyedik helyen áll a
tabellán, és mindössze két pont a hátrá-
nya a listavezetõ Mezõkövesd mögött!

GYÕZTES CÁPÁK
Idegenben lépett pályára a férfi ko-

sárlabda NB I/B-ben a Nyíregyháza
Blue Sharks. A mieink az elsõ negyed-
ben ponterõsen játszottak, és komoly
elõnyt harcoltak ki. A folytatásban
ugyan szépített a Gyõr a nagyszünetig,
de a harmadik felvonásban eldöntötte
a meccset a Nyíregyháza, és magabiz-
tosan, 109:75-re gyõzött. Több jó egyé-
ni teljesítmény született, Stojanovic,
Nagy és Oláh is ponterõsen játszott, Bus
pedig a gólpasszok tekintetében volt a
mezõny legjobbja. A cápák legközelebb
a Honvéd ellen lépnek pályára idegen-
ben, majd a Hepp-kupa négyes döntõ-
jén vesznek részt Debrecenben.

SZPARI-MECCSEK
VILLANYFÉNYBEN

Eldõltek a Nyíregyháza Spartacus tava-
szi mérkõzéseinek kezdési idõpontjai. A
szövetséggel folytatott egyeztetéseknek
köszönhetõen a Nyíregyháza Spartacus
vezetése azt kérte, hogy minden találko-
zóját késõn, 17 órától vívhassa. Ez alól ki-
vétel az a két hétközi meccs, melyet az
MTK és a Siófok ellen játszik a Szpari csü-
törtökön, illetve szerdán. Itt a munkaidõk
és a tévéközvetítés miatt 20, illetve 19 óra
lesz a kezdési idõpont. A Szpari célja ez-
zel a kéréssel az volt, hogy lehetõség sze-

rint állandó idõpontban legyenek a talál-
kozók, illetve a vasárnapi kezdések miatt
a meccs idõpontja ne ütközzön a megyei
mérkõzések kezdési idejével, így a megye
különbözõ településein élõk is megtekint-
hetik saját együttesük és a Nyíregyháza ta-
lálkozóját is. A Spartacus az elmúlt héten
Törökországban edzõtáborozott, és több
felkészülési mérkõzést is játszott. Az orosz
Avangard Kursk ellen 2:1-re gyõzött a gár-
da, míg a dél-koreai Daejeon Citizennel
2:2-t játszott.

NEGYVEN ÉV

A Nyíregyháza Spartacus a héten Törökországban edzõtáborozott

Rendhagyó testnevelésórát tartottak a
Zrínyi Ilona Gimnáziumban. Ezúttal nem
a diákok sorakoztak fel Bartha Dénes elõtt,
hanem a kollégák. A legendás kézilabda-
edzõ kihasználta a lehetõséget, és utolsó
tanítási napján oktatást tartott a többi ta-
nárnak – hogyan kell helyesen eldobni a
kézilabdát.

Bartha Dénes neve összeforrt a sportág-
gal, és negyven éve dolgozik a Zrínyiben.
Ezalatt számos hazai és nemzetközi sikert
ért el.

– Már az is különleges érzés, hogy egy
nagyon jó közösségben töltöttem az elmúlt
négy évtizedet. De amikor elszámolok ma-
gammal, akkor boldoggá tesz, hogy nem
volt felesleges ez a hosszú idõ, van mire
hátra nézni. Zrínyis diákként válogatott at-
léta voltam, majd tanárként és edzõként az
irányításommal 42-szer bejutottunk az or-
szágos döntõbe, innen lettem NB I-es és
válogatott edzõ. Utóbbinál 14 évet töltöt-
tem, négyszer jutottunk ki a középiskolás
világbajnokságra, Nagy László korosztályá-
val EB-t nyertünk, voltam világbajnoki har-
madik, EB ötödik, az Ifjúsági Olimpián pe-
dig hetedik helyezést értünk el. Jó úgy nyug-
díjba menni, hogy amikor visszanézek, az
jut eszembe, örülök, hogy ezt a szakmát
választottam. Ez szenvedély nélkül nem
megy, a sport, a kézilabda pedig örök sze-
relem marad, ezért is folytatom tovább az
edzéseket a fiúknak a jövõben is – mondta
Bartha Dénes.

Az iskola vezetése mindig is támogatta
a kézilabdát a Zrínyiben, és így lesz ez a
jövõben is. Huszárné Kádár Ibolya évtize-
deket dolgozott együtt Bartha Dénessel.

– Hihetetlennek tûnik, hogy Bartha Dé-
nes nyugdíjba vonul, hiszen õ az egyik nagy
mítosza a Zrínyinek. 35 évet dolgoztunk
együtt, nehéz lenne felsorolni a közös él-
ményeket. Úgy éreztük, mindketten fele-
lõsséggel tartozunk a kézilabda sportág
iránt. Ezért ezt a munkát nem lehet félbe-
hagyni, számítunk továbbra is Dénesre. Fi-
atal kollégánk, Molnár Zoltán vállalta, el-
végzi a szakedzõit, hogy tovább vihessük
a hagyományt – mondta Huszárné Kádár
Ibolya igazgató.

Az iskolában figyelnek arra, hogy a pe-
dagógusok jó körülmények között dolgoz-
hassanak, ezért a testnevelõ tanárok öltö-
zõjét a közelmúltban teljesen felújították.
A diákok ragaszkodnak Bartha Déneshez,
több osztály is ajándékkal lepte meg a bú-
csúzó testnevelõt, ezért elképzelhetõ, hogy
szeptembertõl néhány órára még visszatér
a Zrínyi legendás tanára.

Bartha Dénes az utolsó tanítási napján is
szenvedélyesen oktatott

NYUGDÍJBA VONULT A LEGENDÁS TESTNEVELÕ

Február 9., péntek 19.00 Tiszavasvári
úti Zrínyi csarnok, NYKC–Mizse KC ké-
zilabda-mérkõzés

Február 11., vasárnap 18.00 NYKC–
Mizse KC kézilabda-mérkõzés közve-
títése
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HETENTE KÉTSZER SZENIOR
TÁNCHÁZ

Szenior táncházba várják az érdeklõdõket hetente
kétszer az Alvégesi Mûvelõdési Házba. Keddenként
11.00–12.00 óráig (a Mozdulj Nyíregyháza! program-
sorozat részeként), illetve csütörtökönként 14.00 órá-
tól. A táncórákon régi magyar slágerek szólnak, me-
lyekre kör-, utca- és ülõtáncolnak a résztvevõk. Tánc-
tudás és táncpartner nem szükséges.

SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁS. A Twickel-Zichy Mária Terézia
Alapítvány és a 7 nagy magyar segélyszervezet együttmûkö-
désében megvalósuló Jószolgálat-díj szabadtéri kiállítása
Nyíregyházára érkezett. A 2017-es év díjazottait bemutató
tárlat február 8-ától a VMKK elõtt, a Szabadság téren ingye-
nesen látogatható.

PIKTOR TANODA – élményfestés akrillal február 10-én
9.00–12.00 és 11-én 16.00–19.00 óráig az Alvégesi Mûve-
lõdési Házban. A program elõzetes regisztrációhoz kötött.
Bõvebb információ: www.piktortanoda.hu, 30/259-0443.

A HAGYOMÁNYOK HÁZA hangszeres (citerás) tovább-
képzése február 10-11-én 10.00–17.00 óráig az Alvégesi Mû-
velõdési Házban. Bõvebb információ: 42/462-400.

CSACSXFAKTOR. A Burattino Bábszínház elõadásai: feb-
ruár 10-én 16.00 és 11-én 10.00: CsacsXfaktor. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

FARSANGI MULATSÁG február 10-én 19.00 órától a
Mandabokori Mûvelõdési Házban. Szervezõ: a Gyermekek
Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephelyének szülõi közös-
sége. Közremûködõk: a telephely óvodásai és a Békés Al-
kony Nyugdíjas Klub. Zene: Bogár Márkó. Tombolafel-
ajánlásokat szívesen fogadnak! A rendezvény batyus jellegû!
Információ: 20/314-7998.

MÚLTRÓL MINDENKINEK. A Magyar Nemzeti Levéltár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára várja az érdeklõ-
dõket a Múltról mindenkinek sorozat keretében február 12-
én 11.00 órakor kezdõdõ rendezvényre, amelyen Megyery
Pállal családjáról és a levéltárnak ajándékozott iratokról Nagy
Dóra fõlevéltáros beszélget. Helyszín: a levéltár kutatóterme
(Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.).

PÁLINKAKÓSTOLÓVAL egybekötött zenés mulatság
Girhiny Gyula szõlész-borász szakmérnök közremûködésé-
vel február 16-án 18.00–23.00 óráig a Borbányai Mûvelõdé-
si Házban. Közremûködik: Balogh Misi. Információ, jegy-
igénylés: 42/491-295.

FARSANGI RETRÓ BATYUS BÁL február 17-én 19.00 órá-
tól az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Az élõzenét a Vox Együt-
tes szolgáltatja. Asztalfoglalás, jelentkezés: 30/369-4499.

JÓTÉKONYSÁGI HUMOREST a Fehérbot Sportegyesület
szervezésében. Kertész Ricsi humorestjére várják az érdeklõ-
dõket február 18-án 18.00 órától a Zrínyi Ilona Gimnázium-
ba. Jegyek kaphatók: elõvételben: Váci Mihály Kulturális Köz-
pont, valamint az elõadás napján a helyszínen. A bevétel a
látássérült emberek szabadidõs és versenysportolását támo-
gatja. Telefon: 70/321-1300.

PORTRÉFOTÓ-KIÁLLÍTÁS. Elszármazottak – Ki innen, ki
ide... portréfotó-kiállítás február 24-éig a Nyíregyházi Városi
Galériában (földszinti kiállítótér). Kiállító mûvész: Csutkai
Csaba fotómûvész.

35. MAGYAR SAJTÓFOTÓ KIÁLLÍTÁS a Váci Mihály Kul-
turális Központban. A tárlat megtekinthetõ: február 25-éig. A
belépés díjtalan.

25 ÉVES A KÁLLAY GYÛJTEMÉNY – „A lovag-adományo-
zók” a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. A
tárlat március 15-éig, ingyenesen látogatható.

18.00 órakor tartandó rendezvényére a Magyarok Nagyasszo-
nya-társszékesegyház dísztermébe. Témája: Szeretek, tehát
vagyok – Tanúságtétel. A részvétel ingyenes.

NEMZETKÖZI KÖNYVAJÁNDÉK NAP – könyvadományok
gyûjtése hátrányos helyzetû gyerekek részére február 14-én
9.00–18.00 óráig a Móricz Zsigmond könyvtárban. Minden
ajándékozó könyvjelzõt kap!

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – betekintés megyénk kutatóinak
munkáiba február 14-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Téma: A táj-ember-életmód viszonyának társadalom-
történeti jellemzõi Északkelet-Magyarországon. Elõadó: dr.
Láczay Magdolna.

TEXTILSZOBROK. Sz. Nagy Tímea tárlatmegnyitója textil-
szobrokból február 14-én 17.00 órától a Városmajori Mûve-
lõdési Házban. Közremûködik: Rozsnyai György énekes.

KÖLTÕK EGYMÁS KÖZT – költõi est február 15-én 16.30-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Vendégek: Háy János,
Kürti László.

RETRÓ TÁRGYAK A KÖNYVTÁRBAN

Retró tárgyakból nyílt kiállítás a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtárban. 21 gyûjtõ, régi idõket idézõ
tárgyait tekinthetik meg az érdeklõdõk február 28-áig. A
tárlat célja az, hogy a fiatalabb generáció megismerhes-
se a korábban használt háztartási berendezéseket.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza MJV Önkormányzata idén is

pályázatot hirdetett
a kommunizmus áldozatainak emléknapja

alkalmából, Nyíregyházán tanuló középiskolás
diákok számára.

A pályázat címe: A kommunizmus áldozataira em-
lékezünk.

Pályázhat: valamennyi 2017–2018-as tanévben
nyíregyházi középiskolában tanuló diák.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
olyan pályamûvek beadását várja, melyek: megemlé-
keznek a kommunizmus áldozatairól, tisztelegnek a
kommunizmus áldozatai elõtt, vagy a témával kap-
csolatos, saját családban, ismeretségi körben megtör-
tént valós eseményt dolgoznak fel, a témával kapcso-
latos véleményt, érzelmet fejeznek ki, vagy üzenetet
fogalmaznak meg az utókor számára.

Mûfaj: szabadon választott irodalmi mûfaj.

Beküldési határidõ: 2018. február 18. (vasárnap) 24
óra.

Beküldés módja: elektronikus formában, az alábbi
e-mail-címre: emlekezunk@nyiregyhaza.hu.

Díjazás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az 1–6. helyezett pályamû benyújtóját ok-
levéllel és értékes vásárlási utalvánnyal díjazza.

További információ: emlekezunk@nyiregyhaza.hu,
www.nyiregyhaza.hu.

„ÓVODÁBA CSALOGATÓ”
A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Isko-

la, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskola
óvodai tagintézménye február 21-én 15.30-tól „óvo-
dába csalogató”-val várja az érdeklõdõket.

ÉRTÉKES ESTÉK
A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság szerve-

zésében február 16-án 16.00-tól folytatódik a helyi
nemzeti értékeket bemutató sorozat a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében. Ez-
úttal „Rottaridesz István zászlós és Vágó József tiszt-
helyettes Magyar Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett
katonahõsök végsõ nyughelyei az Északi temetõben”
elnevezésû nemzeti értékünket egy vetítéssel egybe-
kötött elõadás keretében ismerhetik meg az érdeklõ-
dõk. Köszöntõt mond Kertész József százados, elõadó:
Simkó Csilla tartalékos fõhadnagy.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. február 13., 16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther utca 3.,

Fidesz iroda.

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

Idõpont: 2018. február 13.,  16.00 óra.
Helyszín:  Sóstóhegy, Fácán utca 2/A,

Polgárõrség irodája.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK: Nyírszõlõsi: február 12-
én 13.45 és 14-én 10.00: Farsangi foglalkozás. Orosi: febru-
ár 15-én 13.00: Farsangi hagyományok felidézése – kézmû-
ves foglalkozással egybekötve.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Február 13-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
16-án 10.00: Kerekítõ.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Dániel próféta könyve. Mit
mutatott meg egy álom a történelemrõl? Vetítéssel egybekö-
tött elõadás február 13-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Elõadó: Bodolai Zoltán.

KETTEN AZ ÚTON – meglepetésekkel teli beszélgetés Pus-
kás Tivadar színmûvésszel és Puskás Péter énekessel február
13-án 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban. Köz-
remûködik: a Dolce Trio és Kovács Petra versmondó.

TANÚSÁGTÉTEL. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Nyíregyházi Csoportja várja az érdeklõdõket február 13-án
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FEJEZETEK A NYÍREGYHÁZI
IPARTESTÜLET TÖRTÉNETÉBÕL I.
Az ország ipartestületeit az

1884. évi XVII. törvénycikk értel-
mében hozták létre azzal a céllal,
hogy „az iparosok közt a rendet és
az egyetértést” fenntartsa, „az ipar-
hatóságnak az iparosok közt fenn-
tartandó rendre irányuló mûködé-
sét” támogassa, valamint „az ipa-
rosok érdekeit” elõmozdítsa és õket
„haladásra” serkentse.

A Nyíregyházi Ipartestület meg-
alapítására 1884 õszén tették meg
az elsõ lépéseket dr. Ferlicska Kál-
mán ügyvéd kezdeményezésére. A
csizmadia ipartársulat árucsarno-
kában október 4-én „általános és
együttes iparossági közgyûlést” tar-
tottak, melyen a város mintegy 220
iparosa jelent meg, akik egyhangú-
lag kifejezték, hogy „az ipartestület megalkotását feltét-
lenül” kívánják. Az alakuló közgyûlést 1885. március
25-én tartották Krasznay Gábor polgármester elnöklete
alatt. Elnökül közfelkiáltással az iparbarát dr. Ferlicska
Kálmánt választották meg, aki csak ideiglenesen, ügy-
vezetõként volt hajlandó elfogadni a címet, amíg a tes-
tület dolgai rendezõdnek. Az ipartestület 1885. április
7-én kezdte meg törvényszerû mûködését, hivatalos he-

lyiségét ifjú Maurer Károly házában
rendezték be. Az 1886. évi tiszt-
újító közgyûlésen Jánószky János
csizmadiamestert választották meg
elnöknek.

Az elsõ székházukat a várostól
1891-ben megvásárolt Szt. Mihály
(ma Bethlen Gábor) utcai telken
építették fel, ahol egy volt kaszár-
nya állt. Az épületet saját erõbõl,
„házilag” készítették, ami késõbb
nagy anyagi terheket rótt a testü-
letre és bírálat tárgyát is képezte.
Mindenesetre a székház elkészült
és 1893. október 1-jén egy díszes
ünnepség keretében fel is szentel-
ték. Egy évvel késõbb már az épü-
let falai között tartották zászlószen-
telési ünnepségüket is. A nemzeti-

színû selyemlobogó egyik oldalára a város címerét és a
Nyíregyházi Ipartestület feliratot, a másikra az „Isten
segíts munkánkban” jelmondatot hímezték. Bencs László
polgármester e szavak kíséretében ütötte be a zászló-
szögeket: „E zászló követõi az ipart és szorgalmat ne
hagyják el soha az Isten dicsõségére!”


