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SZUPER VENDÉG A NEMSOKÁRA NYÍLÓ JÉGPÁLYÁN

Pénztár, öltözõ, korcsolyabérlõ hely, melegedõ. Csak néhány helyiség az új jég-
pályán. Szeptemberben indult a munka, most pedig már az utolsó simításokat vég-
zik. Napokon belül megérkeznek a palánkok, így március 2-án hivatalosan is meg-
nyithat a jégpálya. A tervek szerint egy jégdiszkót tartanak elsõ este, majd neves
vendégek is érkeznek, akik a jégkorongozók toborzásában segítenek. Szabó
Lajosnétól, a Szabolcsi Jégsport Egyesület elnökétõl megtudtuk, erre elfogadta a
meghívásukat a sokszoros magyar bajnok, az Egyesült Államokban is játszó kapus,
Szuper Levente is. Õ egy élménybeszámolót tart, majd a jégen egy edzésben is
segédkezik. Friss kép az épülõ pályáról a 3. oldalon.

HÚSVÉTRA ÁTADHATJÁK A LÁTOGATÓCENTRUMOT
Jó ütemben halad a Látogatócentrum építése és a

hópárduckifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatparkban,
melyet húsvét elõtt, nagypénteken szeretnének megnyit-
ni. A közel 400 millió forintos európai uniós támogatású
turisztikai fejlesztés területén hétfõn helyszíni szemlét tar-
tott dr. Kovács Ferenc polgármester.

A projekt célja, hogy egy turisztikai vezérpontot hoz-
zanak létre Sóstógyógyfürdõ kapujában. A fejlesztéssel mo-
dern, kényelmes körülményekkel fogadhatják a vendége-
ket. Megnövekszik az áteresztõképesség, csökken a zsú-
foltság, megvalósul az akadálymentesítés, valamint lesz
pénzváltó és bankautomata is.

Az építkezésen helyszíni szemlét tartott dr. Kovács
Ferenc polgármester, aki elmondta, ez a beruházás az
öt pontból álló, 7 milliárd forintos fejlesztési csomag

elsõ eleme, a munkák tovább folytatódnak. Júniusra el-
készül a második beruházás, a Pangea Ökocentrum, in-
dítják az Erdei Ösvény és az India-ház építését, ezek jö-
võre készülnek el. A legnagyobb elem, a Jégkorszak meg-
valósításának elõkészítése folyamatban van, jövõ ta-
vasszal szeretnék indítani a fejlesztést. A polgármester
azt mondta, ezzel a nagy beruházási csomaggal az állat-
park tovább fejlõdik. Ez pedig a látogatószámban, vala-
mint a turista vendégéjszaka-számban is megmutatko-
zik majd.

A jelenlegi projekt másik fõ eleme a hópárduckifutó
kialakítása. Gajdos László igazgató kiemelte, az Európai
Fajmegmentési Program egyik legféltettebb állata a hó-
párduc, a kipusztulás szélén van. Abban bíznak, hogy az
új nyíregyházi kifutóban szaporodnak majd.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

HÁZASSÁGOK A KÁROLYI TEREMBEN

A házasság hete különleges eseménnyel indult Nyíregyházán: a közgyûlés decemberi döntése alapján gróf Károlyi
Ferencrõl nevezték el a házasságkötõ termet. Az ünnepélyes átadón a polgármester azt mondta: Károlyi a város
egyik újraalapítója volt 1753-ban, amellyel Nyíregyháza nagycsaládját is „megalapította”, így a jegyespárok méltó
helyen mondhatják ki a boldogító igent. A számuk ráadásul nõ: tavaly 500 felett alakult a házasságkötések száma.
Képünkön az éppen a ceremónia elõtt álló pár, Szabó László és (lánykori nevén) Farkas Katalin, akik felavatták a
termet dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Ulrich Attila alpolgármester társaságában. / 6. oldal.

Az épülõ Látogatócentrum. Nagypéntekre már az
érdeklõdõk elõtt is megnyithatják.
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MUNKAÉRTEKEZLET
Megtartotta az idei év elsõ mun-

kaértekezletét az Egészségügyi Alap-
ellátási Igazgatóság. A központi téma
a gyerekek egészsége volt, így védõ-
nõk, házi gyermekorvosok és iskola-
orvosok vettek részt a közös gondol-
kodásban.

CSUHÉBÁL
A hagyományokhoz híven megtar-

totta jótékonysági bálját a Vasvári Pál
Gimnázium szombaton. Az esemény
az idei évben a Csuhébál nevet kapta.
A bál bevételét egy természetismereti
tanterem felújítására fordítja az isko-
la.

BALESETSZIMULÁCIÓ
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 97.

születésnapja alkalmából a megyei ta-
gozat önkéntesei balesetszimulációs
bemutatót tartottak a Kossuth téren.
Élethûen játszottak el egy olyan köz-
úti balesetet, melyen egy ittas jármû-
vezetõ kerékpárost gázolt.

IFJÚSÁGI KONFERENCIA
A magyar fiatalság lelkiállapotáról,

a felsõoktatás kérdéseirõl, a digita-
lizáció nyújtotta lehetõségekrõl és még
számos további kérdésrõl tartotta ren-
dezvényét Nyíregyházán a Magyar If-
júsági Konferencia, amelyre a határon
túlról is érkeztek résztvevõk.

EGYETEMI BÁL
Elsõ alkalommal rendezett bált a

Nyíregyházi Egyetem. Az esten kö-
szöntõt mondott Vassné dr. Figula Eri-
ka, az egyetem rektora és dr. Szabó
Tünde sportért felelõs államtitkár. A
programot megtisztelte jelenlétével dr.
Kovács Ferenc polgármester is.

NYERT A KÖNYVTÁR
Megnyerte a könyvtár a Digitális Jó-

lét Program Pontok infrastrukturális fej-
lesztésére vonatkozó pályázatot, mely-
nek köszönhetõen az intézmény olva-
sótermében mûködõ eMagyarország
pont új arculatot kap, és eszközöket
szerezhetnek be.

JELZÕCSÍKOK
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete –
együttmûködésben a Nyíregyházi
Egyetem Esélyegyenlõségi Csoportjá-
val – a felsõoktatási intézmény „A”
épületében a lépcsõk széleit kontrasz-
tos jelzõcsíkkal látta el.

PÉLDAÉRTÉKÛ EGYESÜLET
JÓSZOLGÁLAT-DÍJAS A PERIFÉRIA

Vándorkiállítás nyílt a Váci Mihály Kul-
turális Központ elõtti téren. A képek a
2017-es évben Jószolgálat-díjban részesü-
lõket mutatja be. Célja az elesettek segí-
tésének népszerûsítése.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester nyitot-
ta meg azt a vándorkiállítást, amely a Váci
Mihály Kulturális Központ elõtti téren nyílt
meg és az országjáró körútja során több
városba ellátogat, fõként azokra a helyek-
re, ahonnan a díjazottak kerültek ki. A ki-
állítás célja a figyelemfelhívás.

– A cél az érzékenyítés elsõsorban, hogy
ezeket a díjazottakat példává tegyük vala-
milyen formában a társadalom elõtt, és a
történeteikbõl inspirálódni tudjunk –
mondta el a Twickel-Zichy Mária Terézia
Alapítvány képviselõje.

MINDANNYIAN MÁSOK
VAGYUNK!

Mindannyian mások vagyunk címmel
ötödik alkalommal rendezett tehetségna-
pot és tehetségkonferenciát az Elsõ Nyír-
egyházi Lions Club a Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskolában. Az ese-
ményt „A tanulók képesség-kibontakoz-
tatásának elõsegítése a köznevelési intéz-
ményekben” elnevezésû projekt keretén
belül tartották meg.

Belus Erika projektgazda elmondta,
céljuk, hogy a tanulók bemutathassák
zenei tehetségüket. A programot öt év-
vel ezelõtt indították, és mára már 280
gyereknek tudnak teret biztosítani. A
Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskolában megrendezett eseményen kö-
zel tíz intézmény több mint kétszáz ta-
nulója vett részt. Az iskolák egy része
tehetségpontként is mûködik.

MÛVÉSZETI TEHETSÉGPONTOK

Demarcsek Zsuzsa, a Vásárhelyi László
Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója hang-
súlyozta, hivatásuk, hogy segítsék az integ-
rációt. Úgy gondolják, a mûvészetpedagó-
gia eszközei alkalmasak arra, hogy bemu-
tassák a tehetségeket, de arra is, hogy meg-
mutassák, hogyan tudnak együttmûködni,
együtt dolgozni. A konferencián lehetõség
volt a jó gyakorlatok bemutatására és kon-
zultációra is. Emellett a szakemberek elõ-
adásokat hallhattak a tehetségsegítõ prog-
ramok tervezésérõl, a pályázatok elkészí-
tésérõl, valamint a drámajáték szerepérõl
is, amit a hátrányos helyzetû tanulók sze-
mélyiségfejlesztésében tudnak alkalmazni.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ÁLDOZATOS MUNKÁÉRT JÁRT AZ ELISMERÉS
A Jószolgálat-díj a különbözõ szo-

ciális területeken áldozatos és példa-
értékû munkát végzõket kívánja évrõl
évre elismerni. A díjra megfelelõ aján-
lással országos szinten bárki jelölhet
olyan személyeket, szervezeteket, kö-
zösségeket, amelyek kiemelkedõen
példaértékû, áldozatos munkát végez-
nek a családokért, kisebbségekért, fo-
gyatékkal élõkért, idõsekért és hajlék-
talanokért.

2017-ben a nyíregyházi Periféria Egye-
sület, a hajléktalanellátási intézményi ka-
tegóriában kapta meg a díjat, amivel 1
millió forint pénzösszeg is járt.

– Nagyon boldog voltam én is és a kol-
légáim is, és nagyon nagy becsben tart-
juk ezt a díjat, hiszen ezt a szociális
munkáért kaptuk és azt jelenti nekünk,
hogy amit teszünk ezen a területen, az
jó – értékelt dr. Szoboszlai Katalin, a Pe-
riféria Egyesület elnöke.

A kiállítást 2018. március 5-éig tekint-
hetik meg az érdeklõdõk a Váci Mihály
Kulturális Központ elõtti téren.

(Szerzõ: Kanócz Rita)
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KALAUZOLÁS
Teljesítette a szervezõk meghökken-

tõ kérését Bordás Béla városgondnok
a nyíregyházi Zrínyi gimnázium bál-
ján: elektromos autóval kalauzolta az
érdeklõdõ utasokat a földszinti tanter-
meknél. A jubileumi bál remek hangu-
latáról a Polip együttes gondoskodott.
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TÍZ ÚJABB KONDIPARK ÉPÜL HAMAROSAN NYÍREGYHÁZÁN
A NYÍREGYHÁZI SPORTÁLLAMTITKÁR  RENDKÍVÜL  FONTOSNAK TARTJA A GYERMEKEK ÉS CSALÁDOK SPORTOLÁSÁT

Jégpálya, 50 méteres fedett verseny- és tanuszoda – ez
csak kettõ a közeljövõben Nyíregyházán megvalósuló
sportcélú, infrastrukturális fejlesztésekbõl. A Modern
Városok Program keretében pedig Atlétikai Centrum épül
– az errõl is szóló, Kósa Lajos miniszteri látogatását kö-
vetõ sajtótájékoztató után adott szerkesztõségünknek
exkluzív interjút dr. Szabó Tünde, az Emberi Erõforrások
Minisztériumának sportért felelõs államtitkára.

– A Modern Városok Program óriási lehetõség Nyíregy-
házának, ahogy Kósa Lajos miniszter úr is mondta, hiszen
összességében közel 90 milliárd forint érkezik  a program
keretében városunkba. A mozgásgazdag életmód népsze-
rûsítése jegyében ebbõl jut a sportra is – emelte ki a ko-
rábbi olimpikon sportállamtitkár. – A Tiszavasvári úton
megépülõ Atlétikai Centrumra  például óriási szükség van.
A komplexum fedett részében nemcsak sikeres atlétáink
találnak majd méltó otthonra, hanem a vívás, a judo és a

tollaslabda sportágak képviselõi is. A szabadtéri rész pe-
dig a futás szerelmeseinek teremt majd színvonalas spor-
tolási lehetõséget.

– Minden beruházásnál gondolnak a városlakókra?
– Természetesen igen. A kormányzat  számára azon-

ban kiemelten fontos, hogy minden gyermek sportoljon.
Egy korábbi felmérés szerint a magyar gyermekeknek csak
15 százaléka mozgott aktívan, rendszeresen. Ezért is ve-
zette be a kormányzat 2012-ben a mindennapos testne-
velést, amelynek keretében idén már több mint 1,2 millió
általános és középiskolás diák mozog mindennap. Mi, a
férjemmel három gyermeket nevelünk és nálunk családi
cél, hogy a gyerekeink 6–18 éves koruk között naponta
mozogjanak, amibe mi is igyekszünk bekapcsolódni. Sa-
ját tapasztalatból tudom, hogy ez a késõbbi életükre is
pozitív hatással lesz. Ráadásul,  ha a kisebbek sportolnak,
a szülõk, a felnõttek is nagyobb valószínûséggel fordul-
nak majd a mozgás felé. A nemsokára jelentõs kormány-
zati  beruházásból megújuló, arénává váló stadion  körü-
li  profi rekortánpálya  is a szabadidõsportot szolgálja majd.
E területen  egyébként is rengeteg fejlesztés történt az el-
múlt években,  országosan és helyi szinten egyaránt. Édes-
apám nagyon jó példa, hiszen a mai napig rendszeresen
rúgja a labdát az öregfiúkkal a népszerû kispályás bajnok-
ságban. A stadion is a családoknak és az egész városnak
épül, ugyanakkor azt is látni kell, hogy az országban le-
igazolt sportolók  több mint fele focista. A labdarúgás to-
vábbra is a legnépszerûbb sportág hazánkban  és Nyír-
egyházán is nagyon közkedvelt.

– Mi a következõ fejlesztés?
– Küszöbön áll a jégpálya átadása. Március elején

birtokba vehetik a nyíregyháziak, azok is, akik csak
korizni szeretnének, és azok is, akik versenyezni, köz-
tük a jégkorongozók. Ez a létesítmény TAO-s támoga-
tásból épül, a kormányzat pedig hozzátette az önerõt,
hogy ezzel is tehermentesítse a várost. Egy sok évtize-

des álom valósul most meg! Emlékszem, gyermekko-
romban még téglajegyeket kellett venni a családoknak,
hogy majdan korcsolyázhassanak... A belvárosi verseny-
és tanuszoda alapkövét is hamarosan elhelyezzük, ahol
az önerõt szintén átvállalta az állam. Egy év múlva pe-
dig már használhatják a nyíregyházi lakosok, az
iskolások, a sportolók, az úszók és a számban egyre gya-
rapodó vízilabdázók. Ez a hiánypótló beruházás egy-
ben szolgálja majd a „Minden gyerek tanuljon meg
úszni” kormányzati célkitûzés megvalósulását és a sza-
badidõsport népszerûsítését is. Nemrég Sóstón jártam
egy diákolimpiai döntõn és a sátras ötvenes  medencé-
nél nosztalgikus hangulat fogott el: annak idején én is

így készültem  a versenyekre, világbajnokságra, olim-
piára... Az új belvárosi uszodában már sokkal  jobbak,
modernebbek  lesznek a körülmények.

– Folyamatosan a sport közvetett és közvetlen pozitív
hatásait hangsúlyozza. Hol érhetõek ezek tetten?

– Sportolóként, egészségügyi szakjogászként, végzett
edzõként és anyaként is szívesen vagyok ennek szószóló-
ja. Hiszem, hogy a sportnak nemcsak az  egyének egész-
ségére, de a teljes egészségügyre,  az ifjúságügyre, az ok-
tatásra, a családügyre és a szociális szférára, valamint a
gazdaságra is kedvezõ  hatásai vannak, amely mérhetõ is.
Néhány napja a város védõnõivel találkoztam, és ott volt
köztük a nagylányomé is. Azt tapasztaltam, õk pontosan
tudják, mekkora szerepe van a megelõzésben a sportnak,
hiszen kevéssé ismert tény, hogy évente 750 milliárd fo-
rintot költünk gyógyszerekre, ami elképesztõen magas 
szám. Ki kell használnunk a sport egészségmegõrzõ funk-
cióit, ezért építünk létesítményeket és támogatunk sport-
programokat. A tornatermek felújításának-építésének stra-

Dr. Szabó Tünde, az Emberi Erõforrások
Minisztériumának sportért felelõs államtitkára egy

nyíregyházi rendezvényen

Nemsokára elhelyezik az alapkövét annak a régóta várt hiánypótló belvárosi verseny- és tanuszodának, mely
egyaránt kiszolgálja majd az él- és tömegsportot. Képünk elõzetes látványterv.

Egy több évtizedes álom valósul meg a márciustól használható fedett jégpályával, melynek a
tetõszerkezete is látványos

tégiája is ezt a célt szolgálja és szintén érinti városunkat.
Jó példa a jelentõs kormányzati támogatással nemrégiben
újjávarázsolt Continental Aréna is, amely a sport mellett
kulturális-szabadidõs tevékenységek, fantasztikus esemé-
nyek fellegvára is lett. Emellett több mint 100 sportos vi-
lágeseményt szervezünk Magyarországon, s igyekszünk
majd Nyíregyházára is hozni ezekbõl, hiszen a feltételek
itt is egyre inkább adottak.

– Például röplabdában?
– Igen, akár a röplabdában is. Nagyon büszke vagyok

arra, hogy újra komoly csapatunk van, mely magas célo-
kért küzd. S arra is, hogy tavaly sikerült beemelni  a sport-
ágat a látvány-csapatsportágak, tehát a TAO-támogatott

sportágak körébe, ami persze a szakág eredményeinek
is nagyban köszönhetõ. De legalább ennyire fontos a
szabadidõsport, amit itthon nem kell annyira hangoz-
tatni, hiszen Nyíregyházának sportszeretõ vezetése van.
Számos város elõtt járunk a példaértékû „Mozdulj Nyír-
egyháza!”, önkormányzati, ingyenes tömegsport-prog-
rammal, és az is jelzésértékû, hogy már 18, sokak által
használt szabadtéri kondipark létesült nálunk. Mivel
sokan kérdezték tõlem, mikor lesz az õ lakókörnyeze-
tükben is ilyen létesítmény, ezúton szeretném bejelen-
teni, hogy a közeli jövõben még 10 újabb, a sérülés
veszélye nélkül, kicsik és nagyok által egyaránt hasz-
nálható kondipark létesül városszerte. Akik pedig ked-
velik az együtt mozgást, az aktív kikapcsolódást, szere-
tettel invitálom õket a Fittvasárnap  rendezvényeire, ahol
elsõ alkalommal február végén Rubint Réka mozgat meg
mindenkit az Arénában, és ad tanácsokat az egészsé-
ges életmódhoz.

  (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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SZOMBATON NYÍRSÉGI DISZNÓTOROS A MÚZEUMFALUBAN
FÕSZEREPBEN A MANGALICÁK ÉS A GASZTRONÓMIA, REGGEL FÉL HÉTTÕL ESTIG DÍNOMDÁNOM SÓSTÓN

A mangalica lesz a „fõszereplõ” szombaton a múze-
umfaluban. A messze földön híres magyar sertés kerül
ugyanis kés alá az I. Nyírségi Disznótoros Fesztiválon. A
szervezõk azt ígérik: reggel fél héttõl estig hamisítatlan
falusi disznóvágásba csöppenhet az, aki a hétvége elsõ
napján Sóstót választja. Az evés-ivás és dínomdánom
pedig színpadi produkciókkal teljesedik ki.

A keddi tájékoztatóra készült finomságok sokszorosa
várja majd azokat, akik a fesztivált választják, ami egy-
ben a XVII. Nemzetközi Böllérverseny is, így a korábbi,
napkori hagyományok folytatása.

De mint Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség elnöke a helyszínen fogalmazott: megújul-
va, autentikusabb helyszínen. A fõszervezõ Támba Mik-
lós, a Napkorona Hagyományõrzõ Egyesület elnöke azt
mondta, kinõtte magát a rendezvény a korábbi helyszí-
nen, ott nem volt bõvülésre lehetõség, s keresve sem lehe-
tett volna jobbat találni a Sóstói Múzeumfalunál. – Itt kö-
rülbelül háromszor akkora terület áll rendelkezésre, há-
romszor annyival több vendéget várunk szeretettel. Ké-
szülünk színpadi produkciókkal is, de nyilván a fõszerep
a mangalicáé, illetve a gasztronómiáé – mondta.

MÚLTIDÉZÉS HAGYOMÁNYOK MENTÉN

És természetesen a hagyományõrzésé, melynek fontos-
ságát dr. Ulrich Attila hangsúlyozta. A város alpolgármes-
tere jelezte: Nyíregyháza örömmel fogadta be a fesztivált,
mely azoknak a generációknak is bemutatja a múltat, akik

esetleg annak idején nem látták, mit tettek dédszüleink,
hogy éves hússzükségletük biztosítva legyen. S várhatóan
más hozadéka is lesz a rendezvénynek, a kulturális-tu-
risztikai szezonunkat kitolja a téli holtidõbe is. – Olyan
élményt adhat a nyíregyháziaknak, megyebelieknek és az
idejövõ turistáknak, amely valószínûleg nagy számban
fogja õket vonzani – fogalmazott az alpolgármester.

TERÍTÉKEN A KÓSTOLNIVALÓK

A vonzáshoz hozzájárulnak majd a színpadon hagyo-
mányõrzõ együttesek, mulatós csapatok és pop-rock ze-
nekarok, köztük nyíregyházi fellépõk is. Az ínyencsége-

ket kóstolójeggyel lehet majd tesztelni, a zsûri pedig hiva-
talból megteszi a tucatnyi csapat munkáját értékelendõ,
figyelembe véve az ételek ízét, színét és tálalását, illetve a
készítõk fantáziáját is. – Kérdés, mennyire tartják a ha-
gyományt és mennyire hoznak az ételbe újat. Például a
kolbásznak megvan a rá jellemzõ íze, de bármit bele le-
het tenni, ami az ételt nem rontja el, de attól még kolbász
marad – tekintett elõre Szoboszlai Gyula, a Nyírségi
Ízkirályok Egyesület elnöke.

TOMBOLA JÓTÉKONYSÁGBÓL

Az ételkülönlegességeken túl újszerû eleme a szombati
rendezvénynek, hogy lesz amatõr kolbásztöltõ verseny,
és a szokásos fogópálinka-verseny mellett külön megmé-
rettetés e hungarikumoknak. Sõt, aki tombolát vásárol a
sokszázezer forintnyi nyeremény reményében, egyben egy
nemes ügyet is támogat: a kórház alapítványát, s ezáltal
az öregkor méltóságának segítését, az ehhez szükséges
eszközöket, melyért a vezetés elõre is hálás. – Akik itt
élünk, ebben a megyében, városban, fontos, hogy min-
den szinten tudjunk egymásnak segíteni. Mi a betegellá-
tásban, a civil emberek a betegellátás megkönnyítésében
– tette hozzá dr. Adorján Gusztáv, a Sz-Sz-B Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója. Az intéz-
mény egyébként a helyszínen szûrõvizsgálatokkal készül:
vércukorszint-, testtömeg- és vérnyomásmérés várja azo-
kat, akik kontrollálni szeretnék az egészségüket.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A sajtótájékoztató résztvevõi (balról):
dr. Adorján Gusztáv, Szoboszlai Gyula,

dr. Ulrich Attila, Támba Miklós és Krivács András

A falusi disznóvágás elengedhetetlen
eleme az evés-ivás és a dínomdánom. Ha
pedig mulatozás, akkor zenekarok! A pá-
linkák és a disznóságok mellett ezekbõl is
színes lesz a felhozatal az I. Nyírségi Disz-
nótoros Fesztiválon. Fellép többek között
az Érpataki asszonykórus, Janicsák István,
Puskás Jucus és Dj Szatmári, valamint a
nyíregyházi Karmapirin zenekar is.

A Karmapirin zenekar az elmúlt évek-
ben több mint 100 koncertet adott Magyar-
országon és határon túli fesztiválokon. A
formáció ráadásul azon kevés Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei könnyûzenei pro-
dukció egyike, melynek az elmúlt néhány
évben sikerült kilépnie az országos zenei
piacra. A hétvégén pedig, Nyíregyházán
láthatja és hallhatja õket a közönség, élü-
kön a frontemberrel, Szakos Andreával, aki
a Megasztár 6. szériájában Radics Gigivel
párbajozott a gyõzelemért, végül pedig elõ-
kelõ második helyezést ért el. A zenekart
kérdeztük helyi kötõdésükrõl.

„LOKÁLPATRIÓTÁK VAGYUNK”

– Szeretjük Nyíregyházát! Éppúgy a bel-
várost, mint a csodálatos Sóstógyógyfürdõt!

KARMAPIRIN, PÁLINKA UTÁN

A Karmapirin mindig ismert volt lokálpat-
riotizmusáról, büszkék vagyunk arra, hogy
nyíregyházi zenekar vagyunk. Szeretjük a
klubokat, ahol a hideg idõszakban koncer-
tezni szoktunk, de kedveljük a nyári feszti-
válokat is! Korábban koncerteztünk már a
VIDOR Fesztiválon, a Helló Nyíregyháza
rendezvényén, a Sóstó Serfeszten, vagy a
Szelektív Szombat eseményén is, most pe-
dig nagyon várjuk a hétvégi Disznótoros
Fesztivált. Vidéki emberek lévén, már gye-
rekkorunkban megtapasztalhattuk, hogy
milyen egy igazi falusi disznótor! Ilyenkor
összegyûlik a család apraja-nagyja, igazi
családi-társasági esemény!

„ÁLMUNK AZ ARÉNA”

– 2017-ben jelent meg a zenekar Cirkusz
címû nagylemeze. Ennek anyagát és né-
hány régebbi, kedvelt dalunkat is elvisszük
a fesztiválra. Szinte az összes neves klub-
ban és koncerthelyszínen megfordultunk
már az országban, de nagyon régi vágyunk,
hogy egyszer az Arénában is koncertezhes-
sünk! Reméljük, hogy hamarosan ez is
összejön!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Ha valami, akkor a nyári hónapok aztán biztosan nem
számítanak kulturális holtszezonnak, hiszen ilyenkor or-
szágszerte igazi szabadtéri pezsgés veszi kezdetét. Per-
sze, aki a mínuszokban is koncertekre, fergeteges hangu-
latra, tömeges táncolásra, vagy éppen jóízû nevetésre
vágyik, annak Nyíregyházán sem kell számolni a napo-
kat a legmelegebb évszak beköszöntéig: a Continental
Arénában (is!) ugyanis – túlzás nélkül – egymást érik a
sztárok...

Edda, Kárpátia, Tony Junior – csak néhány nagykoncert
a tavalyi évbõl. Persze, a sztárkavalkád idén sem marad
el a Continental Arénában, ami egész évben rendezvé-
nyek tucatjainak ad helyet.

– 2018-ban is lesznek zenés-táncos nagyrendezvények,
szórakoztató programok, koncertek az Arénában. Ezek
azok, amelyekkel a leggyakrabban találkoznak a nyíregy-
háziak, de továbbra is helyet adunk kiállításoknak, vásá-
roknak, sporteseményeknek, bajnoki mérkõzéseknek is.
Az épületben edz a Fatum Nyíregyháza röplabdacsapata,
a Blue Sharks kosárlabdacsapata, a Kölcsey DSE kézilab-
da-együttese és a Futsal Nyíregyházi SC is – tájékoztatott
Hajnal Gusztáv, a Continental Aréna programigazgatója.

AKÁR 3300 NÉZÕ
– A Continental Arénának nagyon jók az infrastruktu-

rális adottságai. Egyrészt a belvárosban található, így jól
megközelíthetõ, és magas nézõszámot is be tudunk fo-
gadni, akár 3300 fõt. Ezek a feltételek pedig kecsegtetõ-
ek azoknak a rendezvényszervezõknek, illetve nagypro-
dukciós irodáknak, akik tömegeket megmozgató kon-
certeket, elõadásokat akarnak hozni Nyíregyházára.

A LEGNAGYOBB SLÁGEREKKEL
Február 24-én, jövõ héten szombaton Fenyõ Miklós, a

mai magyar könnyûzene egyik legkiemelkedõbb alakja
Nyíregyházára érkezik és a Continental Arénában ad nagy-
koncertet – tudtuk meg a programigazgatótól. Valódi rock
and roll varázslat lesz, hiszen hosszú idõ óta ismét együtt

AZ ARÉNÁBAN FENYÕ MIKI ÉS A TANKCSAPDA
DUPLA ELÕADÁSOK, ÓRIÁSI KONCERTEK, TAVASSZAL IS

áll majd a színpadra Dolly, a retró korszak nagyasszonya
és Fenyõ Miklós. Ezt követõen, rá egy hónapra, március
31-én a színpadon már a Neoton Família ad szuperkon-
certet. Vendégeik Dj Dominique és Zoltán Erika lesznek.

IGAZI KURIÓZUM
– Április 7-én egy igazi zenei kuriózummal találkoz-

hatnak az érdeklõdõk a Continental Arénában – folytatta
a tájékoztatást Hajnal Gusztáv. 25 éves jubileumát ná-

Sunshine születésnap

lunk ünnepli majd az Alvin és a Mókusok nyíregyházi
punkzenekar, akiknek a vendége Magyarország egyik leg-
népszerûbb rockzenekara, a Tankcsapda lesz. A zenei stí-
lus kedvelõinek a hónap végére is tartogatunk programot.
Április 27-én Rock Aréna kerül megrendezésre az Aréna
falain belül. Fellép a Road zenekar, az Ossian, a Leander
Kills, a Dorothy zenekar és az USEME is.

DUMASZÍNHÁZ, DUPLA ELÕADÁSSAL
– A koncertek mellett szórakoztató mûsorokkal is ké-

szülünk. Március 14-én például a humor nagyágyúi, a
Dumaszínház mûvészei szórakoztatják majd a közönsé-
get. Nyíregyházára érkezik Hadházi László, Kiss Ádám,
Kõhalmi Zoltán és Beliczai Balázs. Olyan nagy rá az ér-
deklõdés, hogy már folynak a tárgyalások arról, valószí-
nûleg dupla elõadást kell tartani. Mindig elõre dolgozunk
egy évvel a rendezvényszervezés tekintetében. Annak örül-
nék, ha a tavalyihoz hasonlóan nemzetközi mérkõzést is
le tudnánk bonyolítani a Continental Arénában, illetve ha
egy nemzetközi sztárvendéget  el tudnánk hozni, mint
például 2017-ben Tony Juniort, aki Tiestóval dolgozott
együtt, mint zenei producer. Ami már most látszik, hogy
ez az év is színes lesz programok tekintetében, a sztárok
és az érdeklõdõk pedig egymást érik az Arénában.

AZ ARÉNA PROGRAMJAI
(www.nyiregyhazisportcentrum.hu, illetve Facebook)
Február 24. Fenyõ Miklós koncert (Vendég: Dolly)
Március 3-4. Futsal nõi és férfi négyes kupa döntõ
Március 14. Dumaszínház (Hadházi László, Kiss

Ádám, Kõhalmi Zoltán, Beliczai Balázs)
Március 31. Neoton Família szuperkoncert (Vendég:

DJ Dominique, Zoltán Erika)
Április 7. Alvin és a Mókusok jubileumi koncert

(Vendég: Tankcsapda)
Április 27. Rock Aréna (Road, Ossian, Leander

Kills, Dorothy, USEME)

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

NYITOTT A KÖZÖNSÉG
– Nagyon örülünk annak, hogy a nyíregyházi kö-

zönség nyitott a Continental Aréna eseményeire. Ér-
deklõdnek, figyelik a programjainkat, és el is látogat-
nak hozzánk. Ráadásul nemcsak a zenés vagy sport-
rendezvényekre, hanem a kiállításokra, vásárokra is.
Persze mindezek mellett zártkörû programoknak vagy
összejöveteleknek is rendszeresen helyet adunk, így
báloknak, évadzáró céges rendezvényeknek. Gyak-
ran elõfordul, hogy ezeken akár kétezren is együtt
mulatnak.
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FEBRUÁR 19-ÉIG MEGÉRKEZNEK
A SZAVAZÁSI ÉRTESÍTÉSEK

A Nemzeti Választási Iroda a 2018. feb-
ruár 9-ei névjegyzéki adatok alapján feb-
ruár 12. és 19. között küldi meg az értesí-
tést, hogy a magyarországi lakcímmel ren-
delkezõ választópolgár szerepel a névjegy-
zékben, illetve arról is, hogy melyik válasz-
tókerületben, szavazókörben szavazhat. A
jelölteknek március 5-éig kell összegyûj-
teniük az induláshoz szükséges számú
ajánlást.

Ha valaki nem kap értesítõt, a helyi vá-
lasztási irodától igényelhet újat. Jelöltaján-
lásra február 19. és március 5. között van
lehetõség. Minden választópolgár a lakcí-
me szerinti választókerületben, az ajánló-
ívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet. Egy
választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy
jelölt viszont csak egy ajánlással támogat-
ható és az ajánlás nem vonható vissza. A
sikeres jelöltállításhoz 500 érvényes aján-
lás szükséges, de az csak akkor érvényes,
ha az ajánló adatai pontosak és az ajánló-
íven szerepel a saját kezû aláírása. A kam-
pányidõszak 2018. február 17-étõl április
8-án 19.00 óráig tart, szavazni április 8-án
6 és 19 óra között lehet.

AZ ÉRTESÍTÉS SZERINT
– A polgárok a szavazatukat ott ad-

hatják le, amit az értesítésük tartalmaz,
az állandó lakcímük szerint kijelölt sza-
vazókörben – mondta el dr. Szemán
Sándor, Nyíregyháza MJV címzetes fõ-
jegyzõje.

KÉRELEM CSAK MÁRCIUS VÉGÉIG

Aki a szavazás napján elõreláthatólag kül-
földön szeretne élni a választójogával, annak
legkésõbb március 31-én 16 óráig kell kér-
nie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe
a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzõ-
tõl. A kérelem benyújtható személyesen, le-
vélben vagy a www.valasztas.hu honlapon.

A LAKÓHELYTÕL TÁVOL

A külképviseleti névjegyzékbe felvett vá-
lasztópolgár legkésõbb március 31-én 16
óráig módosíthatja annak a külképviselet-
nek a megjelölését, ahol szavazni kíván.
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthat-
ják be, akik a szavazás napján Magyaror-
szágon, de a lakóhelyüktõl eltérõ helyen
kívánnak szavazni. A kérelmet a választó-
polgár lakcíme szerint illetékes helyi vá-
lasztási irodában lehet intézni legkésõbb
április 6-án 16 óráig. A helyi választási iro-
da vezetõje nem papíralapú igazolást ad
ki, hanem közvetlenül felveszi a választó-
polgárt az érintett szavazókör névjegyzé-
kébe. Fontos, hogy átjelentkezéskor is a
lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni.
Mozgóurnát igényelhetnek azok a válasz-
tópolgárok, akik nem tudnak elmenni a
szavazóhelyiségbe, egészségi állapotuk
vagy fogva tartásuk miatt.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

NÉPSZERÛ A HÁZASSÁG

A házasság hete Valentin-nap környé-
kén – mely két évtizede Angliából indult –
minden évben egy hétig a házasság és a
család fontosságára hívja fel a figyelmet.
Nyíregyházán évente több mint 500 pár
köt házasságot.

A házasság hetét mára 4 kontinens 21
országában ünneplik. Hazánkban az orszá-
gos eseménysorozatot 2008 óta rendezik
meg a keresztény egyházak és civil szer-
vezetek széles körû összefogásával, szám-
talan nagyváros, település, közösség rész-
vételével. A házasság hete szervezõbizott-
sága által koordinált központi programok
fõvédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köz-
társasági elnök felesége.

NYÍREGYHÁZI KEDVEZMÉNYEK

Nyíregyházán 2017-ben 500 pár kötött
házasságot. 2018 januárjától még több ked-
vezménnyel várja az önkormányzat a há-
zasulandókat, csökkent például a külsõ
ceremónia díja 73 ezerrõl 53 ezer forintra.

– Jelenleg a városháza két helyet tud biz-
tosítani, az egyik az úgynevezett hivatalos
helyiség, ez a kéttanús házasságkötésekre
szolgáló terem, illetve a most már gróf Káro-
lyi teremnek hívott házasságkötõ terem.
Ezen kívül a párok bármilyen külsõ hely-
színt választhatnak, ezek általában valami-
lyen rendezvényszervezéssel foglalkozó
vendéglátóegységek. Ezeknek az egységek-
nek január elsejétõl regisztrációs lehetõsé-
get biztosítunk  arra, hogy velünk is felve-
gyék a kapcsolatot és ez által is minél tö-
kéletesebbé tudjuk tenni a külsõ helyszí-
neken tartandó házasságkötést a párok szá-
mára – mondta el dr. Grósz Péter, Nyír-
egyháza MJV Önkormányzat Igazgatási
Osztályának osztályvezetõje.

A bejelentkezést tekintve is módosult a
jogszabály az elmúlt években, már egy
évvel a házasságkötés elõtt is be lehet je-
lentkezni, de 30 nappal elõtte mindenkép-
pen be kell. Az idõpontkéréshez mind a két
félnek meg kell jelennie az ügyfélszolgála-
ton, be kell mutatniuk személyi igazolvá-
nyukat, lakcímkártyájukat, születési anya-
könyvi kivonatukat, ha pedig már volt ko-
rábbi házasságuk, a válást igazoló doku-
mentumokat. A díjazásban 2018. január 1-
tõl történt változás, új rendelet és szabály-
zat lépett érvénybe Nyíregyháza vonatko-

zásában. A nyíregyházi lakosok számára
csökkentek az árak. 7800 forintos bérleti
díja van a házasságkötõ teremnek, de to-
vábbi költsége nincs a ceremóniának. Ha
nem nyíregyházi a házasulandó pár, akkor
a bérleti díjon kívül 2000 forintot kell fi-
zetni személyenként.

INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK

Az ingyenesen nyújtott szolgáltatások
díja is bõvült az idei évtõl. Lehetõséget biz-
tosítanak arra, hogy a párok a bevonuló
zenét maguk válasszák, ingyenes a közös
homoköntés is, ami a közös gyertyagyújtás
párja, illetve teljesen új szolgáltatásként a
város vállalja azt, hogy a pezsgõs felszol-
gálást biztosítja a köszöntésekhez a párok-
nak. A hivatalnál nincs lehetõség fizetõs
plusz szolgáltatásokat igénybe venni, eze-
ket rendezvényszervezõ irodán keresztül
lehet igényelni. Nyíregyházán a házasság-
kötésekre jellemzõ, hogy a párok inkább a
péntek és szombat délutáni idõpontokat ré-
szesítik elõnyben, ezek a nagy létszámú es-
küvõk, de természetesen lehetõség van hét-
köznapokon reggel 8 és 16 óra között is
megtartani a szertartást.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

4 KONTINENS 21 ORSZÁGÁBAN ÜNNEPLIK
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HATALMASAT UGROTT AZ INGATLANVÁSÁRLÁSI KEDV

„A görögkatolikus egyház és az állam közösen dolgo-
zik azért, hogy korszerûsítse az egyházi intézményeket”
– minderrõl dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisz-
ter beszélt Nyíregyházán, azon az ünnepségen, ahol meg-
áldották a Görögkatolikus Papnevelõ Intézet, az Isten-
szülõ Oltalmáról elnevezett szemináriumi kápolna, vala-
mint a Nyíregyházi Püspöki Hivatal felújított és kibõví-
tett épületét.

Az ünnepélyes átadáson a hazai egyházi vezetõk mel-
lett a munkácsi és a máramarosi görögkatolikus püspök-
ség képviselõi is részt vettek.

700 MILLIÓS BERUHÁZÁS

A közel 700 millió forintos beruházás során fõ cél volt
az energiahatékonyság növelése, így hõszivattyús fûtési
rendszert és napelemeket is telepítettek, a püspöki hiva-
talban pedig új irodákat alakítottak ki. A nemzeti fejlesz-
tési miniszter kiemelte, több hasonló fejlesztés valósult meg
az elmúlt években.

KORSZERÛSÉG ÉS BÖLCSESSÉG

– Szép számmal újultak meg a görögkatolikus intézmé-
nyek, templomok, parókiák, és a folyamat biztosan tovább
is tart majd. Azonban az épületek megszépülése, energe-
tikai korszerûsítése szinte semmit sem ér, ha az nem az

Istenhez, az õ bölcsességéhez visz közelebb bennünket.
Kívánom, hogy ez a megújult papnevelõ intézet és püs-
pöki hivatal szolgálja a fenn megfogalmazott célokat –
mondta dr. Seszták Miklós.

A rendezvényen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza pol-
gármestere és dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár

is részt vett. Az ünnepség során Kocsis Fülöp érsek-metro-
polita, Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke
és Szócska A. Ábel apostoli kormányzó az egyházi épüle-
teket megszentelték. A rekonstrukciónak köszönhetõen a
papnövendékek kiváló körülmények között élhetnek és
tanulhatnak.                                  (Szerzõ: Dankó László)

KÖZEL 650 ÚJ OTTHONT TEREMTENEK NYÍREGYHÁZÁN

Nincsenek könnyû helyzetben azok, akik most szeret-
nék megvásárolni álmaik otthonát Nyíregyházán. Tavaly
év eleje óta ugyanis egyre nagyobb a kereslet az ingatla-
nok iránt, mindezzel együtt pedig a négyzetméteráraik is
növekedtek, nem is kicsit.

Nem csak a fõvárosban dübörög a lakáspiac. 2017 év
eleje óta Nyíregyházán is egyre többen keresik az ingatla-
nokat, az emelkedõ tendencia pedig úgy tûnik, idén sem
áll meg. Az Otthon Centrum vezetõ elemzõje, Soóki Tóth
Gábor által készített elemzés szerint 2018-ban 160 000
adásvétel várható országosan, amibõl a vidéki nagyváro-
sok jelentõs részt fognak képviselni. Minden 1000 lakosra
jut majd 20–22 adásvétel, tehát 2000–2200 között várha-
tó az adásvételek száma 2018-ban Nyíregyházán. Ez a
szám a soproni és a szegedi értékekhez hasonló.

LEGKERESETTEBBEK A TÉGLALAKÁSOK

A 2017. évi négyzetméterárak 2016. évhez viszonyítva
egyértelmûen növekedtek minden típusú lakóingatlan ese-
tében Nyíregyházán. Legkeresettebbek a téglalakások, itt
a növekedés 28,5 százalékos volt, az átlagos négyzetmé-
terárak 225 000–260 000 forint között mozogtak. A panel
szerkezetû lakások esetében 24 százalék növekedést ho-
zott a 2017-es év, a négyzetméterárak 195 000–210 000
forint között voltak – tudtuk meg Sereginé Jánvári Enikõ
irodavezetõtõl.

EGYRE NÉPSZERÛBB ÖRÖKÖSFÖLD
ÉS A JÓSAVÁROS

– Elsõsorban a belvárosi lakásokat keresik az ér-
deklõdõk, de hatalmasat ugrott – az elõzõ évekhez
képest – a vásárlási kedv a jósavárosi és örökösföldi
ingatlanok esetében is.

– A családi házaknál is árnövekedést figyelhettünk meg,
de a kereslet ezeknél a típusú ingatlanoknál lényegesen

alacsonyabb, mint a társasházi lakásoknál. A téglaépítésû
családi házak négyzetméterára 2017-ben 180 000 és 220
000 forint között volt megfigyelhetõ, ami 2016-hoz ké-
pest közel 22 százalékos növekedést jelent. A lakások ese-
tében az átlagos értékesítési idõ 1,5-2 hónap, míg családi
házaknál ez 6-7 hónap között mozog.

MEGJELENTEK AZ INGATLANKERESKEDÕK
– Nyíregyháza kertvárosi részein szeretnénk lakást

venni a párommal, de hihetetlenül megemelkedtek az
árak. A legrégebbi vályogházat, amire még rengete-
get kellene költeni is, bõven az ár felett kínálják. A
sorházak ára is a duplájára emelkedett, ráadásul ke-
vés eladó van belõle Nyíregyházán. Az a lakás, ami
nagyon jó, azonnal elkel, ráadásul nem egyszer bot-
lottunk bele ingatlankereskedõkbe is. Õk rögtön le-
csapnak a lakásokra, kifestik, majd sokkal magasabb
áron továbbértékesítik – hangsúlyozta egy városlakó.

Az irodavezetõ azt mondja, az elmúlt évben a nyíregy-
házi adásvételek száma is növekedett az emelkedõ négy-
zetméterárak mellett, 2018-ra ezért további darabszám-
és árnövekedés várható.

NÕHET A LAKÁSSZÁM IS
Míg tavaly országosan 15 ezer körüli lakás készül-

hetett el, idén még látványosabb lehet a felfutás, és akár
25 ezerrel nõhet a lakásszám. Nyíregyházán az elmúlt
évben közel 650 új lakás építése kezdõdött el. A szak-
emberek szerint hosszabb távon attól függ az építkezé-
sek mennyisége, hogy fennmarad-e a kedvezményes
forgalmi adó. Éva Péter, a Polgármesteri Hivatal Építés-
ügyi Osztályának vezetõje elmondta, tavaly 402 lakás-
építést engedélyeztek, ezek jellemzõen társasházak, de
egyszerû bejelentéssel több mint 240 lakás építése in-
dult el, tehát közel 650 új otthont teremtenek az embe-
rek. Egyszerû bejelentéssel 40 bõvítésrõl, átalakításról
tudnak, ez is bizonyítja a folyamatos fejlõdést.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ KÖZÖSEN DOLGOZIK A FEJLESZTÉSEKÉRT

BÕVÍTETTEK IS A GÖRÖGKATOLIKUSOK
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Víz Világnap 2018. március 22.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. hagyományainak megfelelõen idén is meghirdeti

rajz- és fotópályázatát a szolgáltatási területén lévõ általános iskolák alsó és felsõ
tagozatának tanulói, valamint középiskolás diákjai számára.

Mindenkinek TERMÉSZETES, mi kerülhet a csatornákba?
Fotózz és rajzolj kreatívan, akár képregényt is küldhetsz:

Csatornahasználati illemtan – Hogyan és mit engedhetünk a lefolyókba?

A pályázatok feltételei megtalálhatóak a
www.nyirsegviz.hu weboldal nyitólapján.

Víz Világnap Nyíregyházán, a Víztoronynál
A társaság munkatársai Víz világnapi nyílt napot tartanak Nyíregyházán, az Arany

János utcai Víztoronynál 2018. március 22-én 9.00 és 15.00 óra között.
Figyelem! A szigorú elõírások miatt a Víztoronyba óvodás korú gyermekek

egyáltalán nem, általános iskolás korú gyermekek pedig kizárólag a csoportot
kísérõ pedagógus és a cég munkatársainak jelenlétében mehetnek fel!

Kora tavasztól késõ õszig bemutatónapok
a szennyvíztisztító telephelyeken

Kora tavasztól késõ õszig a társaság munkavállalói bemutatónapokat tartanak az
I. és II. sz. Szennyvíztisztító Telephelyen (Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 1. és

Hárfa utca). A bemutatónapokra általános és középiskolai, valamint fõiskolai,
egyetemi és felnõtt csoportok jelentkezését várják.

Mindkét helyszínre (Víztorony és szennyvíztisztító telepek) elõzetes jelentkezés
szükséges, a társaság munkatársai a látogatókat a jelentkezés sorrendjében

fogadják. Jelentkezni a pr@mail.nyirsegviz.hu e-mail-címen vagy a 42/523-600/
1200-as melléken lehetséges.

Igény esetén tájékoztató elõadások
Felkérés esetén a társaság munkatársai (a cég szolgáltatási területén) a víz nélkü-
lözhetetlenségével, a szennyvíz elvezetésével és tisztításának jelentõségével, a

cég tevékenységével és a „vizes” szakmák fontosságának hangsúlyozásával
ismeretterjesztõ elõadások bemutatását vállalják.

(Kontakt: pr@mail.nyirsegviz.hu vagy 42/523-600/1200-as mellék.)

AZ ÁLOMPÁR ESKÜVÕI KIÁLLÍTÁSRA TÖBB
EZREN MONDTAK IGENT

Sikeres volt az Álompár: nagyon sokan
voltak kíváncsiak a legújabb esküvõi tren-
dekre.

Már a szombat reggeli kapunyitáskor is ki-
sebb tömeg várta, hogy elkezdõdjön a Kelet-
Magyarország napilap Álompár esküvõi ki-
állítása, az érdeklõdés pedig egészen a va-
sárnap esti zárásig kitartott. A rendezvényen
több ezren keresték fel a csodaszép stando-
kat. A Continental Arénában közel hetven
kiállító kínálta esküvõi szolgáltatásait, bemu-
tatva a legújabb ruha-, smink-, fotó- és deko-
rációtrendeket, de a házasság elõtt állók ki-
választhatták a tortájukat, hintójukat, és a
násznépnek szánt meglepetéseiket is.

Az érdeklõdõk, amellett, hogy megismer-
hették az újdonságokat, hasznos elõadáso-
kat hallhattak többek között a házasságkö-
tés jogi kereteirõl, de virágkötészeti, smin-
kes és táncbemutatókat is láthattak. A ren-
dezvény csúcspontja a vasárnap délutáni

Álompár vetélkedõ volt, ahol a párok kö-
zel egymillió forint értékben nyertek aján-
dékokat, a luxus wellnesshétvégétõl kezd-
ve a háztartási gépeken, ajándékcsoma-
gokon, virágcsokrokon, tortákon át külön-
bözõ kedvezményre jogosító utalványokig.
A gyõztes pár, Bartha Ágnes és Pankotai
Richárd (képünkön) a kiállítás fõtámogató-
jának, a Növekedési Hitel Bank Zrt. jóvol-
tából egy hõlégballonos élményrepülésen
is részt vehetnek.
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ADÓKEDVEZMÉNY: MILYEN BETEGSÉG UTÁN JÁR?

21 KORMÁNYHIVATALI ÉPÜLET ÚJULT MEG
EBBÕL 10 NYÍREGYHÁZI, KÖZTÜK A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FÕOSZTÁLYÉ

Az Árok utcán sétálóknak már feltûnhetett, hogy meg-
újult a megyei kormányhivatal népegészségügyi fõosztá-
lyának épülete. A pénteki, hivatalos átadóünnepségen el-
hangzott: az épületenergetikai fejlesztés természetesen
belsõ modernizációval is párosult, így költséghatéko-
nyabb, energiatakarékosabb és méltóbb környezetben
fogadhatják a jövõben az ügyeiket intézõket ott is.

A történelmi egyházak jelenlévõ képviselõi megáldot-
ták és -szentelték a modernizált és csinosított, még az 1960-
as és részben ’80-as években épült, valóban rekonstrukci-
óra szorult épületegyüttest. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztálya –
ami a köznyelvben még ÁNTSZ-ként, az idõsebbek szá-
mára akár Köjálként ismeretes – jelentõs épületenergeti-
kai felújításon esett át több mint 126 millió forintból egy
uniós program részeként.

ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁS

Az úgynevezett KEHOP, tehát Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program keretében 21 kormányhiva-
tali intézményben hajtottak végre energetikai beruházáso-
kat, itt például mûanyag nyílászárók beépítését, fûtéskor-
szerûsítést és hõszigetelést. A rendezvényen a megyei kor-
mánymegbízott bejelentette: a program folytatódik.

ÚJABB NYOLC, KÖZTÜK NÉGY NYÍREGYHÁZI

– A munka ezzel a 21 ingatlannal nem állt meg, ezt
követõen a második ütemben újabb nyolc ingatlan ener-
getikai beruházására nyújtott be a kormányhivatal sikeres
pályázatot. Ennek a részeként négy nyíregyházi helyszí-
nen, valamint a megyében Nagyhalászban, Rakamazon,
Záhonyban és Nyírbátorban zajlik ilyen beruházás, illet-
ve annak az elõkészítése – fogalmazott Román István
megyei kormánymegbízott.

EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSEK

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár az esemé-
nyen jelezte: az egészségügy fejlesztésére eddig is jelen-
tõs források érkeztek Nyíregyházára, és ez a jövõben is

folytatódni fog, csakúgy mint a programok is, részben a
szûrések, a prevenció jegyében.

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennyi fejlõdés tör-
tént ezen a területen is, és igyekszünk a közeljövõben is
ezt tovább folytatni, hiszen óriási szükségünk van rá. A
Magyar Kormány is fontos feladatának tartja, hogy a la-
kosság számára egyre szélesebb körben elérhetõvé tegye
az egészség megõrzését.

TÍZ ÉPÜLET A MEGYESZÉKHELYEN

A most átadott, felújított épület egy volt a huszonegy-
bõl, és ezen belül abból a tízbõl, ami Nyíregyházát érin-
tette, hiszen a népegészségügyi fõosztályon kívül még ki-
lenc, kormányhivatali ingatlan kapott kisebb-nagyobb fel-
újítást a megyeszékhelyen.

Az önkormányzat nevében pedig Jászai Menyhért al-
polgármester jelezte: Nyíregyháza városa szintén meg-

teszi a magáét a feladatkörébe tartozó alapellátás terüle-
tén – például orvosi rendelõk és a kis SZTK modernizá-
ciójával.

A 900 UTÁN ÚJABB 400 MILLIÓ A VÁROSBAN

Jászai Menyhért a visszatekintõje után bejelentette: –
Csináltam egy gyors fejszámolást, ahogy hallgattam a be-
szédeket, és az elmúlt 4-5 esztendõben csak Nyíregyhá-
zán több mint 900 millió forintos egészségügyi fejlesztést
hajtottunk végre a város keretein belül. Tájékoztatom önö-
ket örömmel, hogy nem állunk meg, mert asztalon van a
következõ, kettes ütem terve nálunk is, több mint 400 millió
forinttal.

A népegészségügyi fõosztály Árok utcai épületének
energetikai minõség szerinti besorolása a fejlesztés elõtti
átlagos értékrõl korszerû besorolásra javult.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Sokszor elég néhány kocka csokoládé, egy kis sajt, vagy
egy ízes péksütemény, s máris társul mellé a fejfájás, a
zsibogó érzés és sok más kínzó tünet. A lakosság jelentõs
része szenved cukorbetegségben, vagy éppen laktóz-,
netán lisztérzékenységben, azt azonban kevesen tudják,
hogy ezek után személyi kedvezmény jár.

Aki dolgozik és bizonyos betegségekben szenved, az
az államtól adókedvezményt kap. Nem mindenki tud er-
rõl, pedig 2018-ban éves szinten például a tizenkét hó-
napra levetítve 12x6900 forint kedvezmény érvényesít-
hetõ az adóból, vagyis ennyivel kevesebbet vonnak le a
fizetésébõl. A támogatott betegségek között vannak sú-
lyos fizikai és szellemi fogyatékosságok is, de sok olyan
betegség után is jár adókedvezmény, ami mellett lehet
normális életvitelt folytatni. Ilyen a laktózérzékenység, a
cukorbetegség, vagy többek között a lisztérzékenység is.

HAVONTA KÖZEL HÉTEZER FORINT

2017-ben havi 6375 forint személyi kedvezmény járt az
adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban, illetve fo-
gyatékossági támogatásban részesülnek és azoknak, akik a
törvényben meghatározott betegségben szenvednek (pél-
dául: laktózérzékenység stb.). A személyi kedvezmény
összege azonban 2018-ban már 6900 forintra nõtt – hang-
súlyozta Magyar Norbert, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Adó- és Vámigazgatóság sajtóreferense. Mint megtud-
tuk, amennyiben a betegség egész évben fennállt, úgy
12x6375 forint kedvezmény érvényesíthetõ, függetlenül
attól, hogy a magánszemély ténylegesen hány hónapot

dolgozott az adóévben, illetve hány órás munkaviszony-
ban volt alkalmazva. Így tehát a kedvezmény mértéke nem
függ attól, hogy valakit 4, 6 vagy 8 órában foglalkoztatnak.

IGAZOLNI KELL
Az igényléshez szükség van orvosi igazolásra, ame-

lyet vagy a szakorvos állíthat ki, vagy – amennyiben a
páciens rendelkezik szakambulancia vagy kórházi
osztály szakorvosa által kiállított minõsítéssel – házi-
orvosa is elkészítheti neki.

Érdemes megjegyezni, hogy a kedvezményt akár öt év-

vel visszamenõleg is kérni lehet, ha a betegség az adott
idõszakban fennállt, de a beteg nem élt ezzel a lehetõség-
gel. A kedvezmény azokra a hónapokra érvényes, amikor
az adózó súlyos fogyatékossága legalább 1 napig fennállt.
A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges orvosi igazo-
lást nem kell csatolni a bevalláshoz, csak meg kell õrizni
az elévülésig.

A sajtóreferens kiemelte, Szabolcs megyében több mint
10 ezer adózó érvényesítette a kedvezményt, így össze-
sen 668 millió forinttal csökkentették az adóalapjukat.

A betegségek részletes listájáról a 335/2009-es kormány-
rendeletbõl tájékozódhatnak az érintettek.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Az ünnepélyes átadáson dr. Galambos Ildikó járási hivatalvezetõ, dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ,
Román István megyei kormánymegbízott, dr. Szabó Tünde államtitkár, dr. Salzmann Marianna fõosztályvezetõ

és Jászai Menyhért alpolgármester

(Fotó: internet)
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SIKERES BROADWAY DARABOK
A „CSILLAGOK” NYÍREGYHÁZÁRA ÉRKEZNEK

Folytatódik a Lehozzuk Önnek a csillagokat elnevezé-
sû programsorozat a Váci Mihály Kulturális Központban.
Február 27-én Harold Pinter Hazatérés címû darabját te-
kinthetik meg az érdeklõdõk, de érkezik még az évad fo-
lyamán Zséda és a Kvartett, valamint a Mágnás Miska
címû nagyoperett is.

Megannyi telt házas színházi elõadás és koncert után
még koránt sincs vége a VMKK Lehozzuk Önnek a csilla-
gokat címû programsorozatának. Ebben az évadban még
három színházi elõadás, egy koncert és egy további meg-
lepetés is vár az érdeklõdõkre.

NÉPSZERÛ DARABOK

Február 27-én a Zenthe Ferenc Színház elõadásában
Harold Pinter Hazatérés címû tragikomédiája érkezik

Nyíregyházára. A darab mulatságos, borzalmas, szenti-
mentális, vicces és fájdalmas, amin sírni kell, és persze
röhögni. Ezt követõen márciusban Tracy Letts Augusztus
Oklahomában címû darabját tekinthetik meg, áprilisban
pedig a Tortúrát, aminek rendezõje a nyíregyházi születé-
sû Iványi Árpád.

– A programsorozatnak ez már a második évada, és
eddig minden alkalommal telt ház elõtt adhatták elõ a bu-
dapesti színházak a darabjaikat. A nagy érdeklõdés sze-
rencsére idén sem marad el. Ebben az évadban további
három színházi elõadás vár az érdeklõdõkre, de március-
ban fellép még Zséda és a Kvartett is, illetve beterveztünk
egy plusz elõadást, májusban a Mágnás Miska címû nagy-
operettet tekintheti majd meg a nagyérdemû – hangsú-
lyozta Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ
igazgatója.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 1 fõ projektmenedzser.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehe-
tõségek feltárásában és elõkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források
igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészíté-
sét. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszá-
molásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú támogatások pályázatait, speci-
ális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez, szükség esetén külsõ szer-
vet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszer-
vezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátá-
sában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.

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

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.

Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.

Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.

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 igénylésérõl

szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2018. március 15-ével be-
tölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-
nedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

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

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõ-
forrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu
címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2018. február 23.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország napilap (Közzététel: 2018. február 16., 2018. február 17.)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TAJVANI BÁNKIS SIKER

A közelmúltban rendezték meg Tajpej-
ben a „Taiwan International Science Fair”
elnevezésû világ legnagyobb nemzetközi
középiskolai tudományos regionális verse-
nyét, amelyen magyar diákok is képvisel-
tették magukat, köztük Tóth Bence, a Nyír-
egyházi Szakképzési Centrum Bánki Do-
nát Mûszaki Középiskola tanulója.

A világversenyre minden évben több
mint 75 országból, 1800 középiskolai hall-
gató kapja meg a lehetõséget arra, hogy
bemutassa önálló kutatásait, és versenyez-
zen a körülbelül 4 millió dolláros nyere-
ményért. Tóth Bence, a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum Bánki Donát Mûszaki

Középiskola diákja bár helyezés nélkül tért
haza, de az erõs mezõnyben így sem val-
lott szégyent, hiszen standját folyamatosan
érdeklõdõ tömeg vette körül.

– Az érdeklõdésben biztosan az is szere-
pet játszott, hogy a kesztyû kimondta az elsõ
mondatot mandarin nyelven is: Kérek 1 ke-
nyeret! A zsûri egyik tagja szerint a mérnöki
szekcióban biztosan díjazott lett volna, a
számítógéptudomány szekcióban ugyanis
elsõsorban a felhasznált algoritmusok egye-
diségét vizsgálták. A versenyen további két
hasonló tematikájú nemzetközi versenyre
invitálták a Jeltolmács kesztyût és alkotóját
– tudtuk meg Zsigó Zsolt  felkészítõ tanártól
(képünkön jobbról az elsõ).
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 17., szombat 19.00 Chicago, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad

19.30 Asszony asszonynak farkasa, Pankotay bérlet, Krúdy Kamara

Február 19., hétfõ 19.00 Táncgála (nyíregyházi táncegyüttesek), Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 Jövõre veled ugyanitt (szatmárnémeti Harag György Társulat), Bérletszünet, Krúdy Kamara
19.30 Makrancos (Gulyás Anna C.iC), Bérletszünet, MÛvész Stúdió

Február 20., kedd 19.00 Bizet: Carmen (Kecskemét City Balett), Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 Prométheuszról (TMK Alkalmi Társulat), Bérletszünet, MÛvész Stúdió

Február 21., szerda 19.00 Nyolc nõ (budapesti Játékszín), Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 Farsangi flamenco fiesta, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

Február 23., péntek 19.00 Chicago, Déryné bérlet, Nagyszínpad
19.30 Asszony asszonynak farkasa, Simor kombinált és kamarabérlet, Krúdy Kamara

AZ APJA FELESÉGÜL VESZI A MENYASSZONYÁT
HORVÁTH ILLÉS DON CARLOSKÉNT DEBÜTÁL

Nyíregyházán is trónörökös lesz Horváth Illés, a Pesti
Magyar Színház tagja, aki a Don Carlos címszerepét ala-
kítja a Móricz Zsigmond Színház következõ nagyszínpa-
di premierjén március 10-én.

Kilencévesen tûnt fel Gálffi László oldalán a Budapesti
Kamaraszínházban, mint II. Edward király fia, ám huszon-
négy évet kellett várnia, hogy ismét „trónörökös” lehes-
sen II. Fülöp spanyol uralkodó gyermekeként.

– Bár többször jártam már a nyíregyházi színházban,
de korábban nem dolgoztam még itt – nyilatkozta lapunk-
nak a Régimódi történet címû tévéjátékból vagy a Munka-
ügyek sorozatból is jól ismert mûvész. – Nagyon sok vidé-
ki teátrumban játszottam már, mégis talán itt láttam a leg-
több elõadást, ugyanis négy korábbi fõiskolai osztálytár-
sam ide szerzõdött: Fridrik Noémi, Losonczi Kata, Olt Ta-
más és Fellinger Domonkos, s gyakran jöttem hozzájuk
látogatóba. Bár még a próbák elején járunk, de már lát-
szik, kemény feladat elé állít bennünket Schiller mûve.
Hatalmas terjedelmû a dráma, öt felvonásos, ráadásul a
XVIII. században keletkezett alkotás nyelvhasználata tá-
vol áll a korunkétól, ezért Szabó Máté rendezõ és Sedi-
ánszky Nóra, a színház mûvészeti tanácsadója rövidítet-
tek a szövegen, s a nyelvezetét is közelítették a maihoz.
Mindkettõjükkel dolgoztam korábban többször Budapes-
ten, illetve Mátéval Szegeden is.

A SZEME ELÕTT ÉLNEK HÁZASÉLETET

Mint elmondta, az általa alakított Don Carlos roppant
szenvedélyes ember. Ebbõl adódik sok konfliktusa, töb-
bek között a saját apjával, a királlyal is. Csöppet sem ke-
rüli a kiélezett helyzeteket, sõt, mintegy keresi is azokat, s
olyan lelkiállapotokba kerül, ami megkérdõjelezi, hogy
alkalmas-e a trónutódlásra. Tetézi a bajt, hogy az apja az
õ menyasszonyát veszi feleségül. Mindenkinek végtele-
nül nehéz elviselni a szerelmi csalódást, ráadásul még
nehezebbé teszi ezt számára, hogy az új pár a szeme elõtt
él házaséletet. Ez a helyzet a legerõsebb jellemeket is ki-
kezdené. Itt ráadásul birodalmakról van szó, hiszen Spa-

is elszenvedõje a hatalmi játszmáknak, hiszen a II. Fülöp-
pel kötött frigye révén két birodalom egyesíti az erejét.

HARCBAN AZ ÉVSZÁZADDAL

– Ebben az idõszakban erõteljesen terjed a protestan-
tizmus. A katolikus rend próbálja fenntartani korábbi ha-
talmát, ezért tûzzel-vassal akadályozza az új tanok ter-
jedését – folytatta Illés. – A vallásszabadság ebben az
idõben csöppet sem volt evidens. Az a kérdés, megen-
gedhetõ-e, hogy valaki másban higgyen, vagy meggyõ-
zõdését el kell fojtani. Carlos gyermekkori barátja Posa
márki, akit Schiller szócsöveként szoktak aposztrofálni.
Ketten nem csupán eszmeileg, de érzelmileg is kötõd-
nek egymáshoz. A mûben szinte mindenütt összekap-
csolódnak a politikai és a magánéleti szálak... Nem ba-
rokk miliõben játszunk majd, napjainkhoz közelítünk a
díszletek és a jelmezek vonatkozásában is. Legkedve-
sebb idézetem a mûbõl: „Párbajra hívom az egész év-
századot.” Ez egy nagyon patetikus mondat, ami felleng-
zõsnek tûnik, de benne van ugyanaz a hevület, ami mind-
nyájunkra jellemzõ, ha magával ragad bennünket egy
nagy cél. Ilyenkor úgy érezzük, nincs elõttünk akadály.
Ez az, ami az emberiséget mindig elõre viszi.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

nyolország ebben az idõben hatalma csúcsán állt, de a
legnagyobb uralkodók is ugyanúgy szeretnek, szenved-
nek, féltékenykednek, önhittek, mint a kisemberek. Szí-
nészként õ nem a kedvese, Valois Erzsébet „árulására”
koncentrál majd, hanem belátja, a francia királylány maga

Horváth Illés
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Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

ELSZÁMOLÁSI IDÕSZAK
A NYÍRTÁVHÕNÉL

Használati melegvíz-elszámolások

A 2018. február havi számlákkal párhuzamosan elkészül-
tek a 2017. második féléves idõszak használati melegvíz- és
a költségmegosztóval még nem rendelkezõ fogyasztók fûtés-
elszámolásai.

2018. február hónaptól – az elszámolt tényfelhasználások
alapján – megváltoznak a havonta számlázandó melegvíz-
mennyiségek is. Azok a fogyasztók, akiknél a korábbi idõszakhoz képest változás
történt a felhasználási szokásokban, kérjék az alkalmazott melegvíz-részszámlázás
mértékének módosítását.

Fûtési költségosztók alapján történõ elszámolások

A költségmegosztóval rendelkezõ fogyasztási helyek – a nap-
tári éves elszámolásokról a fûtési szezonok elszámolására törté-
nõ átállás miatt – 2017/2018-as fûtési szezonra vonatkozó elszá-
molásai 2018. július hónap folyamán fognak elkészülni.

Az elszámolások alapjául szolgáló fûtési költségmegosztók ada-
tai a lakásokba történõ bejutás nélkül, távkiolvasási lehetõség
igénybevételével rögzíthetõek.

A korábbi éveknek megfelelõen lehetõséget biztosítunk az
elszámolások alapján keletkezõ egyösszegû ráfizetés, illetve
korábbi számlatartozás részletekben történõ kiegyenlítésére is.
Ezzel kapcsolatban kérjük, keressék fel Ügyfélszolgálati Iro-
dánkat.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4–6. I. emelet 106. sz.

(Univerzum Üzletközpont)

Ügyfélfogadási idõpontok:
Hétfõ, kedd 08.00–15.00
Szerda 08.00–20.00
Csütörtök 10.00–15.00
Péntek 08.00–13.00

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya

(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében történõ ÉR-
TÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2018.
február 20. napján (kedd) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iro-
dahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További in-
formáció kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.)
ügyfélfogadási idõben.

VÁLTOZÁS A MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSNÁL
MÁJUS 20-ÁTÓL LÉP ÉRVÉNYBE

Május 20-ától az uniós jogharmonizáció keretében
változik a gépjármûvek mûszaki vizsgáztatásának szabá-
lya. Ha komoly hibát tapasztalnak a vizsgán, akkor ugyan
a forgalmi engedély maximum 2 hónappal meghosszab-
bítható, de ismételt vizsgára kell menni.

Az új jogszabály szerint május végétõl három kategóriá-
ba kell rangsorolni a mûszaki vizsgálat során észlelt hibá-
kat: kisebb hiba, komoly hiba, veszélyes hiba. Ezek a mi-
nõsítések különbözõ következményeket vonnak maguk
után. A kisebb hiba a jármû biztonságát vagy a környezet-
terhelést jelentõsen nem befolyásoló hiányosság, valamint
az elõírásoktól való egyéb kisebb eltérés. A komoly hiba a
jármû biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló,
illetve a közúti forgalom többi résztvevõjét veszélyeztetõ
jelentõs hiányosság vagy az elõírásoktól való egyéb jelen-
tõsebb eltérés. A veszélyes hiba a közúti biztonságra köz-
vetlen és azonnali veszélyt jelentõ vagy a környezetterhe-
lést befolyásoló veszélyes hiányosság, amelyek indokolttá
teszik, hogy a tagállam vagy annak illetékes hatóságai meg-
tilthassák a jármû közúti forgalomban való használatát.

CSAK KÉT HÓNAP

Kisebb hiba esetén még meg kell adni a mûszaki enge-
délyt, veszélyes hibánál azonban nem használható tovább
a jármû. Komoly hiba esetén pedig a forgalmi engedély
érvényességét legfeljebb két hónappal hosszabbítja csak

meg a hatóság. A jármûvet vizsgálatra bemutató személyt
tájékoztatni kell arról, hogy hiányosságokat állapítottak meg
a jármûvel kapcsolatban, amelyeket ki kell javítani és az
elsõ vizsgálatot követõ 2 hónapon belül ismételt vizsgála-
tot szükséges végezni.

ÚJABB SZIGORÍTÁSOK
Egy másik fontos változás, hogy szigorítják a mûszaki

vizsgabiztosokra vonatkozó elõírásokat. A mûszaki vizs-

gálatok során a vizsgabiztosnak minden esetben vizsgál-
nia és biztosítania kell összeférhetetlenség-mentességét,
nem vehet részt olyan jármû vizsgálatában, amely saját
vagy hozzátartozója tulajdonában vagy üzemeltetésében
van. A rendelet kitér arra is, hogy aki használt autót hoz
be külföldrõl, annak ez év május 20-ától az eladó orszá-
gában, a mûszaki vizsgálatok igazolásáról kiállított Mû-
szaki vizsgálati bizonyítványt is be kell mutatnia.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor )
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 18., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Vasas nõi röplabdamér-
kõzés ismétlése

Február 18., vasárnap 10.30 Városi Sta-
dion mûfüves pálya, Nyíregyháza Spar-
tacus–Nyírbátor labdarúgó-mérkõzés
Február 18., vasárnap 14.00 Városi Sta-
dion mûfüves pálya, Nyíregyháza Spar-
tacus–Budaörs labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

HAZAI PÁLYÁN
Hazatért a külföldi edzõtáborból a

Nyíregyháza Spartacus. Tíz napot töl-
tött Törökországban a csapat, és négy
felkészülési mérkõzést is játszott. A
héten hazai környezetben készültek,
vasárnap pedig újabb edzõmérkõzése-
ket vívnak. Csütörtökön szurkolói an-
kétot is tartott a klub, itt mutatták be a
Szpari új játékosait hivatalosan. Nagy
mozgás nem volt a Nyíregyházánál a
téli szünetben. A bajnokság február 25-
én kezdõdik, az elsõ ellenfél itthon a
Gyirmót lesz. A Spartacus a 4. helyrõl
várhatja a bajnoki folytatást.

EGY HELY MARADT
A hétvégén lezárult a küzdelem a

kispályás terembajnokság „B”-„C” és
„D” csoportjában. A „B” csoport baj-
noka a Pikoló Sörözõ, a „C” csoport-
ban a Diego-s Fiúk, a „D” csoportban
a Dzsinga FC végzett az élen. Máso-
dikként a „B”-bõl a Nyír-Chem Kft., a
„C”-bõl a Kelet-Solar Kft., illetve a
„D”-bõl a Rozsrét SE jutott a Szuper-
döntõbe. Az „A” csoportból már egy
csapat, a Het-Band Kft. biztosította
helyét a február 24-én rendezendõ fi-
náléba. Már csak egy hely kiadó a
döntõben.

62. HELY
A múlt heti, budapesti challenger-

tornán elõdöntõs Fucsovics Márton
megõrizte 62. helyét a férfi tenisze-
zõk legfrissebb világranglistáján. A
nyíregyházi sportoló az elmúlt idõ-
szakban rengeteg mérkõzést vívott.
Indiában kezdte az évet, majd Auszt-
ráliában fantasztikusan szerepelt.
Hazatérve sem kapott pihenõt, a Da-
vis Kupa csapattal Belgiumba utazott,
majd a múlt héten Budapesten lépett
pályára. Szünet most sem lesz, a ter-
vek szerint a jelenlegi legjobb magyar
férfi játékos a jövõ héten Franciaor-
szágban játszik.

DÖNTÕBEN
A Hepp Kupa négyes döntõjére ké-

szül a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi
kosarasok a tavalyi évhez hasonlóan
ismét a legjobb négy közé jutottak, egy
éve a harmadik helyet szerezték meg.
Idén szeretnének elõrébb lépni, ehhez
az elsõ mérkõzésen a Pécs ellen kelle-
ne gyõznie a csapatnak. A cápák szá-
mítanak szurkolóik segítségére is, mi-
vel Debrecenben rendezik a hétvégén
a döntõt, így várhatóan sok nyíregyhá-
zi is a Fõnix Csarnokban szorít majd
az együttesnek. A Pécs elleni találko-
zóra a belépés ingyenes. A meccs szom-
baton 13 órakor kezdõdik.

FREESTYLE, BMX, ROLLER

Új sportegyesület indult a szabolcsi
megyeszékhelyen. A Nyíregyházi Extrém
BMX Sportegyesület több versenyen is
részt vesz 2018-ban, és egy rangos viadal
házigazdái lesznek.

2020-ban már olimpiai sportág lesz a
BMX freestyle. Kevesen tudják, de a ma-
gyar bajnok nyíregyházi. Ifj. Ujváry Zoltán
a világbajnokságon is indulhatott, és ren-
geteget kapott ettõl az extrém sporttól.

– Sok élményben volt részem, sok ba-
rátra tettem szert a sport révén, és életfor-
mámmá vált a freestyle. Hatéves korom-
ban kezdtem el sportolni, el sem tudom
képzelni az életem nélküle. Annak meg
külön örülök, hogy Nyíregyházán is egyre
többen próbálják ki a sportágat – mondta
ifj. Ujváry Zoltán versenyzõ.

Rövidesen hazai környezetben is verse-
nyezhetnek a nyíregyháziak. Megalakult az
Extrém BMX Sportegyesület, mely új szak-
ágakkal is mûködik, mint például a roller. A
város is az egyesület mögé állt, így fejleszté-
seket is szeretnének közösen megvalósítani.

– A fiatalok nagyon lelkesek, tele van-
nak tervekkel, ezért fontos, hogy a város
szerepet vállalt az egyesület életében. Sze-
retnénk egy modern extrém parkot kialakí-
tani, mely nemzetközi versenyekre is al-
kalmas – mondta Ujváry Zoltán, a Nyíregy-
házi Extrém BMX Sportegyesület elnöke.

Már létezik egy extrém sportpark az
Esély Centrum területén, melyet a közel-

ÚJ EGYESÜLET NYÍREGYHÁZÁN

múltban felújítottak. A tervek szerint ezt
bõvítenék több mint a kétszeresére, 2000
négyzetméteresre. Szó van egy fedett csar-
nok létrehozásáról is, ilyen Európában
mindössze kettõ van. A Nyíregyházi Sport-
centrum is segíti a jövõben az egyesület
munkáját, akik egyébként versenyeket is
szerveznek majd. Május 20-án már egy
pénzdíjas viadal helyszíne lesz Nyíregy-
háza.

KUBALA-KIÁLLÍTÁS

Nyíregyházán látható a Kubala László
életét bemutató fotókiállítás. A legendás
labdarúgó a Barcelona sztárja volt.

Kubala Lászlót a XX. század száz legjobb
labdarúgója között tartják számon. A kom-
munizmus elõl Spanyolországba menekült,
és 1950-ben a Barcelona futballistája lett.
A Barcelona 100. évfordulóján, 1999-ben
a szurkolók a csapat történetének legjobb
játékosává választották. Olyan labdarúgó-
kat utasított maga mögé, mint Johan Cruyff,
Diego Maradona, Romario vagy Hriszto
Sztoicskov. 2009. szeptember 24-én leleplez-
ték a Camp Nou központi helyén a klub va-
laha élt egyik legnépszerûbb játékosának,
Kubala Lászlónak a szobrát. A pályafutását
bemutató fotókiállítás Nyíregyházára érkezett.
Ebben nagy része volt Kovács Barnabás bar-
celonai fõkonzulnak, akivel nagyon jó kap-
csolatot ápol Nyíregyháza polgármestere.

– Barcelonában folyamatosan õrzik a
korábbi magyar játékosok emlékét, most

pedig Nyíregyházára ért az a fotókiállítás,
mely Kubala László életét mutatja be. Már-
cius 4-éig tekinthetõ meg, de bízom abban,
hogy ez csak egy kezdet és sok közös kap-
csolat lesz a barcelonai magyarokkal –
mondta Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sport-
centrum ügyvezetõje. Kubala László a
maga idejében világsztárnak számított.
Miatta kellett bõvíteni a stadiont, játékára
ugyanis annyian voltak kíváncsiak.

– Akik nem hisznek a magyar futballban,
azok számára is jó minta az, hogy szület-
tek korszakos zsenik. Az õ pályafutása jó
példa a gyerekeknek, arra meg Nyíregyhá-
zán büszkék lehetünk, hogy Bozsik József
után Kubala László is megérkezett. Mi hi-
szünk abban, hogy Magyarországon lehet
jó futballt csinálni – mondta dr. Elbert Gá-
bor, a Nyíregyháza Spartacus sportszakmai
ügyvezetõje.

A Kubala „90” nevet viselõ kiállítás a
Continental Arénában látható. Belépõjegyet
nem kell váltani.

A kiállítást Kósa Árpád (balra), a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje és dr. Elbert
Gábor, a Nyíregyháza Spartacus sportszakmai ügyvezetõje nyitotta meg
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INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
35 órás, térítésmentes alapfokú informatikai kép-

zés indul 16–65 éves korosztály részére a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtárban (Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.). IKER1 – 2018. március 1–12-éig.
IKER2 – 2018. április 13–27-éig. Jelentkezni lehet a
könyvtár olvasótermében.

RAJZPÁLYÁZAT
A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az erdõk nem-

zetközi napja alkalmából „Zöld erdõben jártam...”
címmel rajzpályázatot hirdet Nyíregyháza város alsó
és felsõ tagozatos tanulói számára két korcsoportban.
Határidõ: 2018. március 8. Bõvebben: www.nyiregy-
haza.hu. Érdeklõdni: 30/349-0839.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Dr. Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. február 19., 16.30 óra.

Helyszín: Nyíregyháza,
Honvéd utca 41.,

Alvégesi Mûvelõdési Ház.

ÉRTÉKES ESTÉK. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizott-
ság szervezésében február 16-án 16.00 órától folytatódik a helyi
nemzeti értékeket bemutató sorozat a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Ezúttal „Rottaridesz István zászlós és Vágó József tiszt-
helyettes Magyar Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katona-
hõsök végsõ nyughelyei az Északi temetõben” elnevezésû nem-
zeti értékünket egy vetítéssel egybekötött elõadás keretében
ismerhetik meg az érdeklõdõk. Köszöntõt mond Kertész József
százados, elõadó: Simkó Csilla tartalékos fõhadnagy.

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.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: február 17-én 10.00: Babaangol. 20-án 14.00–
16.00: Esernyõ készítése. 22-én 14.00–16.00: Virág készíté-
se CD-bõl.

CSACSXFAKTOR. A Burattino Bábszínház elõadásai: feb-
ruár 17-én 16.00: CsacsXfaktor, 18-án 10.00: Farkas és róka
a lakodalomban. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épü-
let II. emelet.

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.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Február 20-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
23-án 10.00: Kerekítõ.

NYUGDÍJBAN, DE NEM NYUGALOMBAN – Boronkay
Ferencné (Nyíregyháza elsõ nõi díszpolgára) fotós-filmes elõ-
adása a növények világában eltöltött 55 évérõl február 21-én
17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

FARSANGFARKA – kézmûves foglalkozás – télûzõ buba-
baba készítése február 23-án 10.00 órától a Jósavárosi Mû-
velõdési Házban.

MÁTYÁS-NAPI NÉPSZOKÁSOK – kézmûves foglalkozás-
sal egybekötve február 23-án 13.00 órától az Orosi Fiókkönyv-
tárban.

EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRÓL febru-
ár 23-án. 18.00: dr. Drabancz M. Róbert: Könyörtelen idõk
nyomában c. elõadása. 18.15: Zsigmond Dezsõ: A Sátán fattya
c. film vetítése. A rendezvény ingyenes, de belépõjegyhez
kötött! Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi (Országzászló tér 8.).

SMOG – képzõmûvészeti kiállítás február 24-éig a Pál
Gyula Teremben. Kiállító: Hadron Mûvészeti Egyesület.

FÁBA ÉGETT ERDÕ – válogatás Bihari Gábor fizikus fraktál-
tájképeibõl a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megtekinthe-
tõ: február 24-éig.

ZÁRÓKIÁLLÍTÁS. VIII. Nyíregyházi Nemzetközi Fametszõ
Mûvésztelep zárókiállítása február 24-éig a Nyíregyházi Vá-
rosi Galériában (I. emeleti kiállítótermek).

PORTRÉFOTÓ-KIÁLLÍTÁS. Elszármazottak – Ki innen, ki
ide... portréfotó-kiállítás február 24-éig a Nyíregyházi Váro-
si Galériában (földszinti kiállítótér). Kiállító: Csutkai Csaba
fotómûvész. Záróprogram: 24-én 10.00–12.00 óráig: Titkok
a sötétkamrában – hagyományos fotótechnikai ismeretek be-
mutatása és fotogram készítése a fotómûvésszel. Elõzetes
bejelentkezés: 42/408-720.

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

VERSPÁLYÁZAT
A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság verspá-

lyázatot hirdet „Rímekbe faragott értékek” címmel.
Célja: a nyíregyházi értékek felkutatása és a Nyíregy-
házi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek nép-
szerûsítése. Pályázatot csak pontosan kitöltött neve-
zési lappal fogadnak el, mely beküldési határideje:
2018. február 28. A versek elektronikus és postai úton
történõ beérkezése: 2018. március 30. A nevezés in-
gyenes! Részletek: www.nyiregyhaza.hu/ertektar.

RETRÓ KIÁLLÍTÁS a Móricz Zsigmond könyvtárban. Meg-
tekinthetõ: február 28-áig.

„BELSÕ UTAK”. A Benczúr Gyula Képzõmûvész Alkotó
Kör „Belsõ utak” címû kiállítása látható a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Megtekinthetõ: március 2-áig.

VÁLOGATÁS a Nyíregyházi Piktorok alkotásaiból az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Megtekinthetõ: március 3-áig.

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



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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FEJEZETEK A NYÍREGYHÁZI
IPARTESTÜLET TÖRTÉNETÉBÕL II.
Az Ipartestület 1893. október 1-tõl felszentelt Szt.

Mihály utcai otthonában látta el a törvénybe foglalt fel-
adatait és élte hétköznapi életét. Tizennégy évi haszná-
lat után azonban az épületet terhelõ adósságok miatt a
testület az eladása mellett döntött. Így 1907-ben a város
lett a tulajdonosa a nagy belsõ udvarral is rendelkezõ
teleknek és a nagyrészt vályogból épített épületnek,
amelyet a következõ évben a szintén városi tulajdonba
vett Polgári Fiúiskola céljaira alakíttatott át. Az Ipartes-
tület elõbb a város által felajánlott Bocskai utcai régi
posta melletti négyszobás épületben kapott helyet, majd
1911-ben a városházi volt tûzoltó laktanyába költöztek.
Azonban 1917-ben ezt a helyet is el kellett hagyniuk és
állandó probléma lett az elhelyezésük, amely egészen
az új székház felépítéséig, 1930-ig tartott.

Ebben az idõszakban az Ipartestület elnökei voltak:
Stoller Ferenc (1895–1906), Szmolár István (1906–1907),
Pivnyik András (1907–1910), Prok Pál (1910–1913),
Zomborszky Dániel (1913–1922), Pisszer János (1922–
1925).

Az Ipartestület tagjainak száma 1908-ban 850 fõ volt,
akik közül a legtöbben szabók, csizmadiák, cipészek és
asztalosok voltak. Prok Pál elnök kezdeményezésére,
1910. szeptember 21-én városunkban tartották a debre-
ceni iparkamara kerületébe tartozó iparosok kongresszu-
sát, majd három évvel késõbb immár az ország iparosa-
it óhajtották vendégül látni, amikor az Ipartestületek

Országos Szövetsége évi rendes közgyûlését tartotta
volna Nyíregyházán, azonban azt a koleraveszedelem
miatt elhalasztották.

A báli idõszak nevezetes eseményének számított az
Ipartestület szervezésében tartott „Öregek bálja”, aho-
vá az elnevezéssel ellentétben fiatalokat is vártak, sõt
ez arról volt ismeretes, hogy „itt mulat legjobban a bá-
lozóknak mind a fiataljai, mind az öregjei” és az „érde-
mes iparoscsaládok” is itt adtak egymásnak kellemes
találkozót. A bálok bevételét 1919 után már a létesíten-
dõ új ipartestületi székház javára ajánlották fel...


