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TELJES LÁTOGATÁSI TILALOM A KÓRHÁZBAN

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház vezetõ-
sége az emelkedõ számú felsõ légúti hurutok, influenzás megbetegedések megelõ-
zése miatt, a betegeik védelmében valamennyi osztályt érintõ teljes látogatási tilal-
mat rendelt el a Jósa András Oktatókórházban, visszavonásig. A vírus a gyerekeket
és a fiatal felnõtteket dönti leginkább ágynak, õk teszik ki a betegek kétharmadát. A
kór elkerülése érdekében oda kell figyelnünk arra, hogy rendszeresen mossunk ke-
zet, gyakran fertõtlenítsük a kilincseket, csapokat, villanykapcsolókat és minden
gyakran érintett helyet, szellõztessünk rendszeresen, és ha van rá lehetõségünk,
néhány napig ne menjünk közösségbe.

NÉPSZERÛEK AZ ÚJ, GÁZÜZEMÛ BUSZOK

Elragadtatva beszélnek az utasok az új buszokról. Kényel-
mesek, „izgalmasak” és még a wifi is ingyenes rajtuk – ezt
mondták a Nyíregyházi Televíziónak a menetrendbe állí-
tott CNG (gázüzemû) jármûveken utazók. Február közepé-
tõl próbaüzemben jár az új, sûrített földgázzal hajtott tö-
megközlekedési flotta és eddig rendkívül kedvezõk a tapasz-
talatok. A szakemberek és az utasok is elégedetten nyilat-
koznak a modern, csendes és környezetbarát buszokról.

Izgalmasak, kényelmesek, „olyanok mint nyugaton”,
ezt mondják azok az utasok, akik naponta használják az
új buszokat Nyíregyházán.

ELÕNYÖS TULAJDONSÁGOK
A városban már többségében ezekkel az új jármûvek-

kel lehet találkozni, a régebbi sárga színûekbõl csak az
alacsony padlósak közlekednek – ezt is ígérte nemrégi-
ben az üzemeltetõ, hogy a gázüzemûeken kívül csak a
legmodernebbek maradnak városunkban.

Az utazók azt is mondják, hogy az új flotta impozáns,
jól jön az akadálymentesítést szolgáló, könnyen lehajtha-
tó feljáró, s az ingyen wifi, a buszok egyetlen „hátránya”,
hogy még meg kell szokni õket. – Nagyon érzékeny még
minden rajta, úgyhogy meg kell szokni. Volt, aki megnyom-
ta a vészjelzõt és akkor kérdezte a sofõr, hogy ki van
rosszul, ja senki, csak véletlen volt... De nagyon jó, hogy
wifi is van, mert így lehet használni az internetet – fogal-
mazott szerkesztõségünknek Újlaki Balázsné.

ÖT ÉV LETT AZ ÁTLAGÉLETKOR
Összesen 41 új, sûrített földgázzal közlekedõ busz állt

hadrendbe a hónap közepétõl Nyíregyházán. A jármûvek
beszerzéséhez az önkormányzat az Integrált Közlekedés-
fejlesztési Operatív Program segítségével jutott hozzá, ér-
tékük meghaladja a 3,3 milliárd forintot. Ide érkezésükkel
a Nyíregyházán közlekedõ buszok átlagéletkora csupán
5 évre csökkent, ami országosan is kiemelkedõen jó ér-
ték. Február 15-én elindult az elsõ próbajárat, azóta jár-
ják az új buszok a város útjait.

A TAPASZTALATOK IS KEDVEZÕK

Nagyon jók az eddigi tapasztalatok, ezt mondja dr.
Podlovics Roland. A projektvezetõ hozzáfûzte, a januári
közgyûlésen rögzítették azt az ütemtervet, ami alapján
elindították az új buszflottát.

Az üzemeltetõvel, az  Észak-magyarországi Közleke-
dési Központ Zrt.-vel úgy állapodtak meg, hogy egyelõ-
re próbaüzemben járnak a buszok, bár ebbõl az utasok
semmit sem vesznek észre. A  háttérben  azonban  most
vizsgázik az új, Tiszavasvári úti üzemanyagtöltõ állomás
és a forgalomszervezés is. –  A próbaüzem tapasztalatai
egyértelmûen pozitívak. Egy ekkora flottánál az üzembe
állítás során azért van szükség nyilvánvalóan próbaüzem-
re, mert bármilyen technikai probléma elõállhat. Hiába
újak a buszok, az ajtó- és egyéb funkcióknak az üzemel-
tetés során be kell állniuk –  erõsítette meg kérdésünkre
dr. Podlovics Roland projektvezetõ.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Fotó: Szarka Lajos
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FARSANGOLÁS
Farsangi mulatságot tartottak az

evangélikus általános iskolában. A ren-
dezvény mottója: Oscar-díjas számok.
Nemzetközi zsûri bírálta el a produk-
ciókat, a lektoruk Wisconsinból érke-
zett. Végül a Karib-tenger kalózai nyer-
tek a Minionok és a Star Wars elõtt.

ELSZABADULT A LÓ
Egy ló vágtázott hétfõ délelõtt a

Pazonyi út felõl a belváros felé. A ré-
mült állat a Nagyvárad utca–Kállói út,
majd a Debreceni út felé haladt, vé-
gül Kistelekiszõlõben, a Meggyes ut-
cán fogta be a gazdája a rendõrség se-
gítségével.

ÚJ TÁBLA A SÓSTÓI ÚTON
A Sóstói útról eddig sem lehetett

balra, a Stadion utcára kanyarodni –
ám sokan szabálytalankodtak. Ezért a
kötelezõ haladási irányt jelzõ táblát
kiegészítették egy balra kanyarodást
tiltó KRESZ-táblával is, hogy még
egyértelmûbb legyen a helyzet.

MEDERREKONSTRUKCIÓ
Elkezdõdött a Bujtosi-tó városköz-

pont felõli tórészletének mederrekonst-
rukciója. A munkák során 8600 négy-
zetméteren vágják le a nádat. A me-
derrekonstrukció és nádvágás március
közepéig, a vegetációs idõszak és a
madarak fészkelése elõtt befejezõdik.

MICSODA BELÉPÕ!
Sem be, sem pedig ki nem lehetett

jönni abból a drogériából, melynek
ajtajába egy személygépkocsi hajtott
bele kedd délután. Az akciófilmekbe
illõ jelenetben senki sem sérült meg,
az anyagi kár azonban annál jelentõ-
sebb.

EGYÜTTMÛKÖDNEK
Együttmûködési megállapodást írt

alá a Nyíregyházi Egyetem és Máté-
szalka. A Nyíregyházi Egyetem többek
között a kutatásban és koordinációban
megszerzett szakmai tapasztalatával is
segíti majd a mátészalkai ipari park
fejlesztéseinek sikerét.

VÁROSI DIÁKPARLAMENT
Másodjára ülésezett a Városi Diák-

parlament Nyíregyházán. A Krúdy te-
remben 16 oktatási intézménybõl gyûl-
tek össze a diákok, hogy megvitassák
problémáikat, nézeteiket. Mint elhang-
zott: a városvezetésnek fontos az
együttmûködés a diákokkal.

JELMEZESEK NYÍRSZÕLÕSÖN
Farsangi jelmezbe bújtak a nyírszõ-

lõsi iskolások. Jelmezverseny, tombo-
la, tánc szórakoztatta a nebulókat a
mulatságon, melyre a szülõk is meg-
hívást kaptak. A résztvevõket Jászai
Menyhért alpolgármester, a térség ön-
kormányzati képviselõje köszöntötte.

GAZDASÁGOS OKOSMÉRÉS
A KOM Központi Okos Mérés Zrt. a

Központi Intelligens Hálózati Mintaprojekt
regionális zárórendezvényét tartotta Mis-
kolcon. Az Északkelet-magyarországi régi-
óban már közel 20 ezer fogyasztói végpon-
tot mérnek okos módszerrel. Az esemé-
nyen a mintaprojektben részt vevõ két nyír-
egyházi szolgáltató, a Nyírtávhõ Kft. és a
Nyírségvíz Zrt. vezetõi is beszámoltak
eredményeikrõl és tapasztalataikról.

A KOM Központi Okos Mérés Zrt. or-
szágos kiterjedésû mintaprojekt keretében
vizsgálja a hazai okosmérési hálózat ki-
alakításának lehetõségeit több mint 100
ezer fogyasztási végpontot bevonva a vil-
lamos energia, földgáz, víz és távhõ szek-
torból. A projekt során kiemelt szerepet ezer lakásba szereltek be az okosméréshez

szükséges adatgyûjtõket. A rendszert már
több mint egy éve mûködtetik, a legutób-
bi elszámolást már ezzel végezték.

JELADÓS MÉRÕK A NYÍRSÉGVÍZNÉL

A Nyírségvíz Zrt. is örült annak, hogy a
megyeszékhely önkormányzatának pályá-
zatával részt vehettek a fejlesztési prog-
ramban. Szabó Istvánné vezérigazgató (ké-
pünkön balra) arról számolt be, hogy Nyír-
egyházán a 34 ezer mellékvízmérõs lakás-
ból már 18 ezerben távleolvasás mûködik,
most ezek közül közel 900-at tudtak két-
oldalú kommunikációra alkalmas jeladó-
val ellátni, így a felhasználók is tudják kö-
vetni fogyasztásukat. A Nyírségvíz Zrt. foly-
tatni szeretné az okosmérõs fejlesztéseket
nemcsak a lakossági, hanem az önkor-
mányzati intézményekben is, ezzel segít-
ve a takarékos és észszerû vízfelhaszná-
lást.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

ELINDULT A KAMPÁNY
Hivatalosan is elindult február 17-én,

szombaton az április 8-ai, országgyûlési
választások 50 napos kampányidõszaka.
Eszerint a választáson indulni szándéko-
zók átvehetik az ajánlóíveket s arra gyûjt-
hetik március 5-éig az aláírásokat, mely-
bõl 500 érvényes szükséges az indulás-
hoz.

Az ajánlóívek kitöltésénél az alábbiak-
ra kell kiemelt figyelemmel lenni a válasz-
tási iroda ajánlása alapján:

– Az ajánló választópolgár ajánlóíven
feltüntetett adatainak a központi névjegy-
zék adataival teljes körûen meg kell egyez-
nie, ezért mindenki a személyazonosító

okmánya alapján töltse ki az adatait, kü-
lönös figyelemmel legyen a személyi azo-
nosító pontos feltüntetésére.

– Az ajánló választópolgár ne felejtse el
aláírni az ajánlóíven az ajánlását.

– A választópolgár jelenlétében az ada-
tait más is ráírhatja az ajánlóívre, azon-
ban saját kezû aláírása ebben az esetben
is elengedhetetlen feltétel.

–  A választópolgár több jelöltet is ajánl-
hat, azonban egy jelöltet csak egy aján-
lással támogathat.

–  Jelöltet ajánlani csak az országgyûlé-
si egyéni választókerületi választási iroda
által kiadott, sorszámmal és hitelesítõ bé-
lyegzõlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.

KETTEN MÁR HIVATALOS JELÖLTEK
Információink szerint a Szabolcs-Szat-

már-Bereg Megyei 1-es és 2-es számú Or-
szággyûlési Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Irodához szerdai lapzártánkig a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 1-es és
2-es számú Országgyûlési Egyéni Válasz-
tókerületben is 1-1, jelöltként indulni
szándékozó választópolgár hozta vissza
az általa megigényelt összes ajánlóívet,
valamint a jelölt bejelentéséhez szüksé-

ges nyomtatványokat. Az 1-es és 2-es szá-
mú Országgyûlési Egyéni Választókerü-
leti Választási Bizottság szerdán délután
tartandó ülésén döntött, s nyilvántartás-
ba vette a két jelöltet. Így az egyes (telje-
sen Nyíregyházát érintõ) választókerület-
ben dr. Szabó Tünde (FIDESZ-KDNP), míg
a kettesben (mely részben érinti Nyíregy-
házát) dr. Vinnai Gyõzõ (FIDESZ-KDNP)
az elsõ, nyilvántartásba vett jelöltek.

kapott az Északkelet-magyarországi régió,
ahol az elmúlt idõszakban közel 20 ezer
mérési végpontot cseréltek okosra.

PÉLDA LEHET A NYÍRTÁVHÕ

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl a
Nyírtávhõ Kft. és a Nyírségvíz Zrt. vett részt
a mintaprojektben. A távhõszolgáltató 80
millió forintból korszerûsítette a rendsze-
rét. Joó László ügyvezetõ (képünkön jobb-
ra) elmondta, a távhõszolgáltatásban or-
szágosan egyedüliként Nyíregyházán 16

Szabó Istvánné vezérigazgató és Joó
László ügyvezetõ a miskolci eseményen
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JELENTÕS FEJLESZTÉSEK A TOP-FORRÁSOKBÓL IS 2021-IG

EGYMÁST ERÕSÍTÕ BERUHÁZÁSOK

Dr. Kovács Ferenc a közmédiának azt nyilatkozta:
mindegyik fontos ezek közül például a csapadékvíz-
elvezetéstõl a kerékpárutak építéséig, ráadásul egy
komplex csomagról van szó, aminek elemei egymást
erõsítik. – Az elsõ körnek a kivitelezései, aminek az
elemeire már leszerzõdtünk, nyáron elindulnak, már
folynak a közbeszerzési eljárások. Ami a következõ
kört illeti: a támogatói döntések megszülettek, a szer-
zõdéseket aláírtuk, így azoknál az elõkészítés kezdõ-
dött meg, például a tervezõk kiválasztásával, s ott jö-
võre indulhatnak majd a látványos munkálatok. A
héten például hat óvoda és hét más közintézmény kor-
szerûsítésére, energetikai fejlesztésére írjuk alá a kivi-
telezési szerzõdéseket – fogalmazott a polgármester.

AMIK MÁR MEGVALÓSULTAK

A Városháza Sajtószolgálatától kapott, messze nem az
összes fejlesztést felsoroló háttéranyag szerint ebbõl a for-
rásból már 2016-ban átadták a négysávosra bõvített Szegfû
utcát, valamint a Debreceni út és Kígyó utca új, biztonsá-
gos csomópontját is. 2017-ben közel 225 millió forintból
valósult meg szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Kör-
te utcai és a Május 1. téri ingatlanban, ahol a Nyíregyházi
Család- és Gyermekjóléti Központ mûködteti irodáit. A 270
millió forintból felújított és berendezett Bencs Villa átadása
tavasszal várható, amely jelentõs kulturális turisztikai att-
rakcióként üzemel majd. Szintén TOP-forrásból újul meg a
Nyíregyházi Állatpark fõbejárata, amely során egy Látoga-
tócentrumot is kialakítanak 381 millió forintból, a létesít-
mény áprilisban nyithatja meg kapuit a látogatók elõtt.

MÉG AZ IDÉN ELINDUL

Ezen felül idén valósul meg a Törzs, Szalag, Semmel-
weis nagy forgalmú utak felújítása és csomópontok fej-
lesztése (3 Törzs utcai csomópont), továbbá a Tünde, Luj-
za, Bottyán, Legyezõ, Dugonics, Derkovits (Dugonics és
Bottyán között) utcák fejlesztése, de elõkészítés alatt van
a Szélsõbokori út felújítása is, és a Rókabokori út aszfaltos
kivezetése a Nyugati elkerülõhöz, amely útfejlesztések
jelentõsen elõsegítik a munkaerõ-mobilitást a városban.

ZÖLDFELÜLETEK ELÕTÉRBEN

Még idén felújítják a Benczúr és Bessenyei teret, illetve
korszerûsítik és új funkciókkal látják el a Bujtosi Városli-
getet a Zöld Város program keretében, de ennek a pro-
jektnek köszönhetõen újul meg a Pazonyi tér is, amelyek
együttes összege közelíti az 1 milliárd forintot. Ez több 10
hektárnyi terület fejlesztését foglalja magában.

ÖNKORMÁNYZATI ÉS OKTATÁSI ÉPÜLETEK

Idén megkezdõdik 1,5 milliárd forint összértékben ön-
kormányzati épületek – például iskolák, közmûvelõdési
intézmények, óvodák – energetikai korszerûsítése, 1,2 mil-

Dr. Kovács Ferenc polgármester az M1 hírcsatornának
nyilatkozik Z. Pintye Zsolt, a Nyíregyházi Televízió

riporterének mikrofonja elõtt

Két héttel ezelõtt a Modern Városok Program nyíregy-
házi elemeit tekintette át városunkban Kósa Lajos minisz-
ter dr. Kovács Ferenc polgármesterrel. Ott elhangzott:
összesen körülbelül 90 milliárdos lehet az a fejlesztési
csomag, mire befejezõdik. Emellett számos beruházás
úgynevezett TOP-forrásból valósul meg, ezúttal ennek
elemeire kérdeztünk rá.

Mint ismert, ez az a bizonyos keret, ami Nyíregyházá-
nak „jár” a kormánydöntés értelmében ebben az uniós
pénzügyi-tervezési ciklusban, s itt is igen jelentõs összeg-
rõl van szó, mely nagyban növekedett az elmúlt idõszak-
ban is. Mindez az országos média érdeklõdését is felkel-
tette, ami érthetõ, hiszen hírek szerint mi ezen beruházá-
sok el- és elõkészítésében is példaértékûen jól állunk or-
szágos viszonylatban.

AZ ORSZÁGOS MÉDIÁBAN

Az MTVA hírfolyamában (melynek a Nyíregyházi Tele-
vízió a megyei tudósító csapata) több ízben is szerepel-

tünk. Legutóbb dr. Kovács Ferenc polgármestertõl kért
helyszíni bejelentkezést a közmédia hírcsatornája, ekkor
kaptunk mi is átfogó információkat az európai uniós fi-
nanszírozásban megvalósuló beruházásokról.

29,6 MILLIÁRD FEJLESZTÉSEKRE

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében Nyíregyháza MJV 24,6 milliárd forint forrással
rendelkezik, amelyet további 5 milliárd forinttal egészí-
tettek ki 2016-ban. A 29,6 milliárd forint összértékû forrás
összesen több mint 100 beruházás megvalósítását jelenti
2021-ig a városban.

liárd forintot pedig az óvodák és bölcsõdék külsõ-belsõ re-
konstrukciójára fordít az önkormányzat. Nyáron átadják a
megújuló Szabadtéri Színpadot is, amelyre több mint 1,1
milliárd forint TOP-forrást fordít a város. 2018-ban továb-
bi beruházások megvalósítása kezdõdhet meg, elõkészí-
tés alatt pedig szintén több milliárdnyi értékû projekt van,
amelyek 2021-ig valósulhatnak meg Nyíregyházán.

MILLIÁRDOK AZ UTAKRA

Több mint 1 milliárd forintból újul meg 2019-ben a
Korányi és a Szarvas utca, amelyek Nyíregyháza megha-
tározó utcái, illetve további 1 milliárd forintból korszerû-
sítik a Debreceni utat a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz
Zs. u.) között; a Vasvárit a Rákóczi utcától az Északi kör-

útig és az Északi körúttól a tervezett Stadion utcai körfor-
galomig; a Bethlen Gábor utcát a Búza utcától a Besse-
nyei térig; a Blaha Lujza sétányt és a Rákóczi utcát a Víz
utcától az Északi körút–Mezõ utca keresztezõdéséig. Ezen
projektek jelentõs gazdaságfejlesztési hatással is bírnak.

ÉVTIZEDES LEMARADÁSOKAT BEHOZVA

Ezekhez kapcsolódva dr. Kovács Ferenc kijelentet-
te: a közúti és csomóponti, infrastrukturális fejleszté-
sek nagyon idõszerûek, hiszen több évtizedes lema-
radást tudunk ezekkel helyrehozni. De fontos a tu-
risztikai vonal is, az állatparkkal, a múzeumfaluval és
például a Bencs Villával. Az átadásokat firtató ripor-
teri kérdésre pedig azt válaszolta: – Mindig a követke-
zõ feladatra koncentrálunk. Egy beruházás felavatása
csak a jéghegy csúcsa, és csak ez alapján sokak szá-
mára nem is látszik az a rengeteg idõt és energiát fel-
emésztõ elõkészítõ munka, mely sokszor tovább tart,
mint a kivitelezés.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Bár húsvétra elkészülhet, ez még a látványterve az állatparki Látogatócentrumnak

Kívülrõl már nagyon látványos a megújult Bencs Villa

Már annyira megszokhattuk a Szegfû utca négysávos
képét, hogy szinte nem is emlékszünk, milyen volt elõtte
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AZ ORSZÁG LEGKÜLÖNLEGESEBB SZÁLLODÁJA ÉPÜL

Harmincnyolc egyedi szoba, konferenciaterem és le-
nyûgözõ panoráma – látványos szakaszba érkezett a
Pangea Ökocentrum építkezése Sóstógyógyfürdõn. A
szakemberek szerint ez lehet Magyarország egyik leg-
egyedibb szálláshelye, mivel szerves része lesz a Nyír-
egyházi Állatparknak, és az erkélyen ülve oroszlánbõgést
és fókaugatást lehet majd hallgatni.

A szálloda elérte a legmagasabb pontját, a nyílászáró-
kat rakják be és a belsõ munkálatok zajlanak, aztán jön a
díszítés. Már az épülõ szálloda tetején is dolgoznak a ki-
vitelezõ KE-VÍZ 21 Zrt. munkatársai. Errõl beszélt hétfõ

A TERVEK SZERINT JÚLIUSRA ELKÉSZÜL A PANGEA ÖKOCENTRUM

délelõtt Gajdos László, az állatpark igazgatója dr. Kovács
Ferenc polgármesternek és Ágoston Ildikónak, a városrész
önkormányzati képviselõjének.

MINT A SZAFARIN

Több mint 2600 négyzetméteren az ország legkülönle-
gesebb szálláshelye készül Nyíregyházán. 38 teljesen
egyedi szobával, közel 100 szállóvendég érezheti majd
itt magát úgy, mintha szafarin lenne, vagy valamelyik õs-
erdõben éjszakázna.

– Aki itt száll meg, nem messze fog lakni például az
oroszlánoktól, úgyhogy oroszlánüvöltésre alhat el. De a
pávák is itt rikoltoznak körülötte, valamint az oroszlán-
fókák is ugatnak. Úgyhogy lesz egy hamisíthatatlan õs-
erdei hangulat. Ezt a szállodát úgy kell elképzelni, mint-
ha valahol a dzsungel közepén lenne. Ettõl is lesz töb-
bek között különleges – fogalmazott Gajdos László.

ÚJABB REKORD DÕLHET MEG

Dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta, 7 év alatt 200 ezerre
nõtt a szabolcsi megyeszékhelyen a vendégéjszakák szá-
ma, a két új szállodával pedig újabb rekordokat lehet el-
érni a helyi turizmusban és akár átléphetik a 300 ezres
határt is. Az állatparkban ugyanis egy 7 milliárd forintos
fejlesztési csomag valósul meg, ami újabb látogatókat csa-
logathat Nyíregyházára.

A Pangea Ökocentrumról kiderült, hogy egy 100 fõs
konferenciatermet is kialakítanak benne, így ez az épület
lehet majd az állatpark oktatóbázisa. Mindezeken túl iga-
zi kuriózum lesz a szálloda, mivel 400 állatszobor kap itt
helyet, egy hatalmas életfa nõ majd benne, az udvarán
épülõ játszóteret pedig dinoszauruszok fogják ékesíteni.
A Pangea Ökocentrum a Modern Városok Programban
több mint 1,6 milliárd forintból valósul meg, és a tervek
szerint július elejére készülhet el.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)A Pangea Ökocentrum látványterve

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Gajdos László, az
állatpark igazgatója és Ágoston Ildikó, a városrész

önkormányzati képviselõje

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési,

Kulturális és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet a Kulturális Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága a
magas színvonalon mûködõ mûvészeti együtteseket fenntartó, illetve kulturális tevékenységet
ellátó helyi önszervezõdõ közösségek támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszerve-
zõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete
(továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Kulturális Alapjában rendelkezésre álló
támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szer-
vezeteinek 2018. december 31. napjáig megvalósuló, városi programjainak, rendezvényei-
nek szervezéséhez és színvonalas lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozása.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendel-
kezõ és tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létre-
jött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyi-
séggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan szervezetek, melyek tartósan magas színvonalon Nyíregyházán mûködõ mûvé-
szeti együttest tartanak fenn, vagy a városban kiemelkedõ kulturális tevékenységet végeznek.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2018. évi költség-

vetésbõl biztosított helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi alapból (Kulturális Alapból)
finanszírozza.

a) Pályázati keretösszeg: 3 750 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2018. december 31. napjáig megvalósuló programok

és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c) A pályázó alaponként legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
d) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszerve-

zõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el és ezt a Közgyûlés

határozatában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel és ezt a

Közgyûlés határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszerve-

zõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt

a Közgyûlés határozatában megállapította.
f) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1

másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ, a Kulturális Osz-
tály titkárságán személyesen átvehetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatványon és a
formanyomtatvány mellékletein a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz (Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1. 134/A szoba) 2018. március 23. napjáig lehet benyújtani személyesen.

g) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától,
Szabó Tamás kulturális referenstõl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetõ.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal
együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága
pályázatot hirdet

a Közbiztonsági Alapra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága azon

civil szervezetek részére, amelyek célja a lakosság biztonságérzete, a személy- és vagyon-
biztonság mértékének növelése, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önszer-
vezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú ren-
delete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Közbiztonsági Alapjában ren-
delkezésre álló támogatási keret terhére, pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás
elnyerésére.

A pályázat célja: azon civil szervezetek támogatása, amelyek a lakosság biztonságérzetét,
a személy- és vagyonbiztonság mértékének növelését biztosítják.

A pályázaton nyíregyházi székhelyû és Nyíregyházán mûködõ civil szervezetek vehetnek
részt.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésé-

rõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján
létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyi-
séggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendel-
kezõ és tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2018. évi költség-

vetésbõl biztosított helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi alapból, a Közbiztonsági Alapból
finanszírozza.

a) Pályázati keretlehetõség: 2 500 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2018. december 31-éig megvalósuló programok és

pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban négy naptári év idõtartamban az az önszer-

vezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel.
d) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1

másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adat-
lap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Jogi, Ügyrendi és
Etikai Bizottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, 130. szoba) 2018. március 23. nap-
jáig lehet benyújtani személyesen.

e) A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a jegyzõi kabinet munkatársától, dr.
Juhász Szabolcs jogtanácsostól, a 42/524-504-es telefonszámon kérhetõ.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala



FITTVASÁRNAP

2018. FEBRUÁR 23. 5

RUBINT RÉKA: AZ EGÉSZSÉGET NEM LEHET MEGVÁSÁROLNI
Mi sem eshetne jobban, mint egy kiadós vasárnapi ebéd

elõtt keményen megmozgatni izmainkat, hogy aztán újult
erõvel vágjunk neki a következõ hétnek. Minderre pedig
most nem is akármilyen lehetõség adódik. Február 25-én a
Mozdulj Nyíregyháza! programsorozatának részeként a
Continental Arénába érkezik Rubint Réka, az országszer-
te ismert személyi edzõ, különbözõ fitneszkiadványok,
edzésprogramok szerzõje, hogy egy tõle megszokott ke-
mény, de jó hangulatú alakreform edzéssel mozgassa át a
nyíregyháziakat.

– Azokat is szeretettel várom, akik korábban még nem
voltak az edzéseimen. Azt szoktam mondani, „soha nem
árt, hogy mindig önmagadhoz mérd önmagad”. Vagyis ha
valaki csak 5 percet mozog velem, és ez indítja el azon az
úton, amit az alakreform edzésekkel és hangulattal sze-
retnék átadni, akkor már megérte. Pont hétvégén volt egy
alakreform táborom és rengeteg résztvevõ eljött Szabolcs
megyébõl is. Jelezték is nekem, hogy már alig várják a
nyíregyházi találkozót. Az, hogy ennyien ellátogatnak az
edzéseimre és próbálnak csatlakozni ehhez az életérzés-
hez, az mind-mind óriási örömet jelent nekem. Bízom
benne, hogy így lesz ez Nyíregyházán is – hangsúlyozta.

„MINTÁK VAGYUNK”
– Vallom, hogy önmagunkon keresztül tudjuk a gye-

rekeinket a legjobban motiválni és a legjobb útra te-
relni, tanítani. Aki heti 2-3 alkalommal beiktatja a moz-
gást az életébe és tudatosan, következetesen ûzi ezt,
az ezzel együtt mindent megad a gyerekének, hiszen
mi magunk vagyunk számukra a minták.

– 15 éves koromban azt mondta nekem a testnevelõ
tanárom, hogy egy „genetikai selejt” vagyok, és meg akart
buktatni tesibõl. Persze jogosan, hiszen nem tudtam meg-
csinálni egy fekvõtámaszt sem, és arra is képtelen voltam,
hogy lefussak egy métert. Nálam ez a kijelentés azt ered-
ményezte, hogy be akartam bizonyítani, a tanárnõ szavai
alaptalanok és meg tudok változni. Év végére négyes let-
tem. Abban az egy évben megtapasztaltam, hogy a sport
mennyi mindenre gyógyír. Még a szerelmi bánatra is. Meg-
tanultam küzdeni, a saját határaimat átlépni, kilépni a
komfortzónámból, értékelni az értékeimet. Megtanultam
mindent, amit a sport ad – magyarázta.

NE ENGEDJÜK MEG EZT A LUXUST

– Az az ember, aki megengedheti magának azt a lu-
xust, hogy az egészségére nem vigyáz, azt nem tudom
irigyelni. Az egészség a legfontosabb az életben. Elvál-
hatsz, leéghet a házad, kirúghatnak a munkahelyedrõl.
Mindent újra lehet kezdeni, de az egészségedet semmiért
nem lehet megvásárolni. A döntés a mi kezünkben van.
Egy életünk van, azt, hogy hogyan éljük, csak rajtunk
múlik.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

www.rubintreka.hu
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SZAVAK EMBERE: „NEKEM A MÛSORVEZETÉS HIVATÁS ÉS KÜLDETÉS”
TARCZY GYULA RANGOS ELISMERÉST VEHETETT ÁT A SZÓVIVÕK BÁLJÁN

 

gálán, világbajnokságon és böllérversenyen is az elmúlt
bõ negyedszázadban. Az elsõ ilyen alkalommal karmes-
ternek hitték, de most már papírral is tudja „bizonyítani”,
õ a „szavak embere”.

MINDEGYIK KÜLÖN ÉLMÉNY

– Encsen jártam gimnáziumba, s Miskolcon részt vet-
tem egy színjátszó kör munkájában. A ’90-es évek legele-
jén ott debütáltam mûsorvezetõként a sportcsarnokban,
ahol a vendégek között szerepelt egy miniszter is. 17 éve-
sen még nem volt szükségem öltönyre, ezért a különleges
eseményre édesapám adta kölcsön a fehér szmokingját.
Emlékszem, egy nagy zenekar elõtt konferáltunk. Miután
a miniszter befejezte a beszédét és megfordult, odajött
hozzám, kezet fogott velem. Persze nem gratulált, csak
azt hitte, én vagyok a karmester...

  – Bár az elmúlt 26 év alatt már ezernyi konferálás van
mögöttem, de mindegyik külön élményt jelentett, akár egy

kistelepülési projektátadás is, ahol mondjuk „csak” húsz-
negyven ember elõtt kell beszélni. Viszont, ha ebbõl min-
denki azt mondja, hogy nagyon élvezte, akkor már megér-
te! Vallom, hogy a sokszor szabott, „unalmas” kereteket is
lehet humorral tágítani. Sokaknak könnyednek, lazának
tûnhet a mûsorvezetés, de a mögött mindig kemény munka
van, hiszen mindegyikre alaposan készülök, errõl is írtam a
hiánypótló, nem csak mûsorvezetõknek szóló, „Ha mikro-
fon kerül a kezedbe” címû könyvemben. Így sokkal
könnyebb improvizálni is, ami nem ritka, hisz mindig adó-
dik valami. Múltkor egy szakmabeli figyelt engem oldalról
egy nagy rendezvény elõtt és azt látta, fel-alá járkálok. Lát-
szott rajtam, hogy izgulok. Odajött hozzám és megkérdez-
te: „Te jó ég, ennyi év után izgulsz?” Én azt válaszoltam
neki, hogy igen és nagyon örülök neki. Mert attól fogva,
hogy nem drukkolok, nem fogom csinálni, hisz az a kiégés
biztos jele. Ha elmúlik az egészséges lámpaláz, megszûnik
az élvezet. Én pedig most nagyon élvezem!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

26 év, ezernyi rendezvény mikrofonnal, színpadon, té-
vében-rádióban, most már nemcsak a közönség, de szak-
emberek által, papíron is elismerve. Idén Nyíregyházára
érkezett a „Szavak Embere” díj, amit a Magyarországi Szó-
vivõk Országos Egyesülete tagjai döntése alapján Tarczy
Gyula, a Nyíregyházi Televízió, a Nyíregyházi Napló és a
nyiregyhaza.hu fõszerkesztõje vehetett át múlt héten pén-
teken Budapesten, a XIV. Szóvivõk Bálján.

 
Kora reggel a Sóstói-erdõben rója a kilométereket, nap-

közben a szerkesztõségben, hétvégente pedig különbözõ
színpadokon dolgozik. Tarczy Gyulát amellett, hogy gyak-
ran látják a városlakók feltûnni a Nyíregyházi Televízió kép-
ernyõjén, vagy éppen olvassák a nevét a Naplóban és a
nyiregyhaza.hu oldalon, ahogy õ mondja, életét végigkísé-
rõ hivatása és küldetése a mûsorvezetés, amibõl van már
mögötte ezernyi. Most, a rengeteg pozitív közönség-vissza-
jelzés mellett ezt ismerte el a szakma is. Az elmúlt héten
vehette át a „Szavak Embere” díjat a Magyarországi Szóvi-
võk Országos Egyesületének elnökétõl, dr. Orodán Sán-
dortól, mégpedig az oklevél tanúsága szerint a kiegyensú-
lyozott és hiteles kommunikációs tevékenységért.

RANGOS ELISMERÉST ADNAK ÁT

A Magyarországi Szóvivõk Országos Egyesületét
2004-ben alapította dr. Orodán Sándor. Az MSZOE tag-
jainak szakmai és társasági programokat is szervez, és
részt vesz a szóvivõk képzésében. Az elsõ szóvivõbált
2005-ben tartották meg, az idei volt a tizennegyedik.
 
Tarczy Gyula konferált már prominens személyisége-

ket, népszerû sztárokat, szárnyaikat próbálgató fiatalokat,
de vezetett már mûsort ezreket megmozgató néptánc-
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai

és Környezetvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bi-
zottsága a város természeti és épített környezetének megõrzése, a városszépítés, a környezet-
állapot javítását szolgáló kezdeményezések elõsegítése és a környezettudatos életmódra ne-
velés támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi tá-
mogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete alapján, az Önkormányzat
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére,
pályázatot hirdet vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi
személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyi-
séggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap keretébõl támogatható területek:
1. A környezet állapotának javítását elõsegítõ tevékenység, esemény támogatása.
2. A környezettudatos életmód népszerûsítésének támogatása.
3. Város szépítésének, parkosításának, virágosításának, valamint a környezet állapotának

javítását elõsegítõ tevékenység.
A pályázat feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a 2018. december 31. napjáig megvalósuló programokat

bírálják el.
Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõ-

dõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel.
A pályázat benyújtásának módja, helye, pontos címe:
Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati

példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap” címû for-
manyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bi-
zottsághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 159-es szoba) 2018. március 23. napjáig lehet benyújtani
személyesen vagy postai úton. A postai úton küldött munkákat kérjük, hogy lehetõség szerint
gyûrõdésmentesen, hajtások nélkül postázzák. A postán (tértivevénnyel) feladott pályázatok be-
nyújtásának határideje a postai bélyegzõ dátuma. A borítékon fel kell tüntetni a „Városfejlesz-
tési és Környezetvédelmi Alap pályázat” megnevezést.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Városfejlesztési Osztály munkatársától, Zákány
Zoltántól, a 42/524-524/104-es melléken kérhetõ, e-mail cím: zakany.zoltan@nyiregyhaza.hu.

Pályázati támogatás összege:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret

1 875 000 Ft. Maximálisan pályázható összeg: 150 000 Ft.
A pályázati kiírás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és pályázati adatlap-

pal, valamint a mellékletekkel együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varos-
haza.nyiregyhaza.hu oldalról.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
pályázatot hirdet az Ifjúsági Alapra

A pályázat célja: gyermekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik tá-
mogatása. A pályázat keretében támogathatóak olyan programok, amelyek szervesen illesz-
kednek az ifjúsági közösségek, informális ifjúsági csoportok, szervezetek szakmai tevékeny-
ségébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöt-
téhez és megerõsítéséhez, elõsegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a lakóhely szeretetére
nevelnek, és biztosítják a szabadidõ hasznos eltöltését. Elõnyt élveznek a városi szintû ren-
dezvények, illetve amelyek több iskola bevonásával valósulnak meg.

Pályázatot nyújthat be: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel
rendelkezõ és tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek. Az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendel-
kezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet). A Polgári Törvénykönyvrõl szóló
2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a
közalapítványt).

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
a.) A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy

példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.

b.) A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán
vehetõ át, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról.

c.) A pályázat keretében kizárólag a 2018. december 31. napjáig megvalósuló progra-
mok, rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyújtott pá-
lyázatok kerülnek elbírálásra.

Pályázati keretösszeg: 1 250 000 Ft, azaz egymillió-kettõszázötvenezer forint.

Az elnyerhetõ költségvetési támogatás alsó és felsõ határa: 50 000 Ft-tól 1 250 000 Ft-ig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.

A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályázatokat a pályázati idõszak zárónapját követõ
45. napig a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság indoklással ellátott javaslatait is tar-
talmazó elõterjesztést a Közgyûlés soron következõ ülésén bírálja el. A Közgyûlési határozat
az önkormányzat hivatalos honlapján – www.varoshaza.nyiregyhaza.hu – nyilvánosan elér-
hetõ a közgyûlést követõen.

A támogatásban részesülõ önszervezõdõ közösség a kapott támogatást csak a Közgyûlés
által meghatározott célra használhatja fel.
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ÓRIÁSI! A JÖVÕ AUTÓINAK FEJLESZTÉSÉN DOLGOZIK
A NYÍREGYHÁZI KOSZTYU ZITA

Kevesen tudják, hogy Németországon kívül Magyaror-
szágon van a Bosch legnagyobb kutatás-fejlesztési köz-
pontja, ahol többek között az önvezetõ autók megvalósí-
tásán is dolgoznak. Az elõrejelzések szerint nem kell két
évtizedet sem várnunk arra, hogy az ember helyett robot
vezessen majd helyettünk. Az ilyen intelligens autók fej-
lesztésén dolgozik a nyíregyházi Kosztyu Zita is, akinek
feladata, hogy: „összefogja a világot”!

A Bosch Budapesti Fejlesztési Központjában mintegy
kétezer mérnök segítségével készítik elõ és tervezik a jö-
võt. Itt dolgoznak azokon a mesterséges intelligenciával
felruházott elektromos jármûveken (is) – a kész terméke-
ket aztán olyan autógyártók veszik meg, mint a Tesla, az
Audi vagy a BMW –, amelyek vezetéséhez nincs szükség
emberi kézhez, képesek lesznek sofõr nélkül is közleked-
ni. A jövõ autóinak fejlesztésén dolgozik projektvezetõ-
ként a nyíregyházi Kosztyu Zita is, aki túlzás nélkül, össze-
fogja a világot: kínai, indiai és német fejlesztõkkel tartja a
kapcsolatot és irányítja õket Budapestrõl – a Bosch-nak
ugyanis a világ több pontján is van fejlesztési központja –, mát szereztem – elevenítette fel a kezdeteket Zita. – Elsõ

munkahelyemen logisztikával foglalkoztam. Annyira meg-
tetszett, hogy közben levelezõ munkarendben a mester
diplomát is ezen a területen szereztem meg. Hat év után
aztán úgy éreztem, elég volt, és a cégen belül átkerültem
egy másik divízióhoz, ahol az önvezetõ autók fejlesztésé-
vel foglalkoznak. Így lettem én projektvezetõ. Erre az új
részlegre tavaly augusztusban kerültem. Azóta már há-
rom hónapra Stuttgartba, Németországba kellett repülnöm,
majd azt követõen Göteborgba, Svédországba, januárban
pedig Kínába.

BUDAPESTRÕL (IS) IRÁNYÍT
– A projektcsapatom 70 százaléka kínai, 20 száza-

léka indiai és 10 százaléka német. Én vagyok az egyet-
len magyar. A feladatom, hogy Budapestrõl irányít-
sam azokat az embereket, akik ugyan a világ külön-
bözõ pontjain vannak, de szintén a jövõ autóinak fej-
lesztésén dolgoznak, tehát egy célunk van: a projekt
sikere. A csapatban vannak szoftver- és hardverfej-
lesztõk, de van, aki a kalibrációért (hitelesítés) felel,
vagy éppen a dokumentációért, esetleg a minõségel-
lenõrzésért. Én fogom össze õket és menedzselem a
munkafolyamatokat.

Zita azt mondja, bár néha nehézséget jelent, hogy õ
nem mérnök és nem ért az autókhoz, de ez soha nem is
volt elvárás, hiszen projektmenedzserként a szervezõkész-
ségére és a kommunikációjára van szükség.

– Rengeteg mérnök dolgozik az önvezetõ autók fejlesz-
tésén. Õk hihetetlenül okosak, de nekik nem feladatuk, és
nem is feltétel, hogy meglegyen az a képességük, hogyan
kell egy vevõvel kommunikálni, vagy hogy kell lebonyo-
lítani egy tárgyalást. Éppen ezért kell valaki – a projekt-

menedzser –, aki néha másként látja a dolgokat. Tõlem
nem elvárás, hogy értsek a technikai dolgokhoz, de az
igen, hogy irányítsam a kommunikációt, tudjak kapcsola-
tot teremteni az emberekkel, és képes legyek a csapato-
mat összefogni. A legutóbbi kínai üzleti utam egyik célja az
volt, hogy megismerkedjek a csapatommal, akikkel többsé-
gében e-mailben, Skype-on vagy telefonon keresztül szok-
tuk tartani a kapcsolatot. Megnéztem, hogy áll a projekt, be-
széltem a szoftveresekkel, a hardverfejlesztõkkel, a gyártás-
vezetõvel, és persze megtekintettem azt is, hogy a kinti gyár-
ban hogy halad a gyártás. Ez a projekt 2014 óta tart, tavaly
novemberben már elkészült egy új márka, amit itthon még
nem lehet kapni. Most nyárra „ kijön” a következõ, jövõre
pedig a harmadik típus. Közben már megkaptam egy másik
projektet is, ennek során bár autófejlesztéssel foglalkozunk
majd, de egy másfajta szenzor kiépítése lesz a cél, és több-
nyire Angliával leszek kapcsolatban.

„SZTÁROK VOLTUNK KÍNÁBAN”
– Életem egyik legnagyobb élménye volt a kínai út.

Annyira más az ottani kultúra. Az pedig óriási élmény
volt, hogy szinte sztárokként tekintettek ránk európai
kinézetünk miatt. Elõfordult, hogy 10 év körüli kis-
lányok leszólítottak, és közölték, hogy õk tudnak an-
golul, nagyon szeretnének beszélgetni velünk. Bámul-
tak minket az emberek, köszöngettek úton-útfélen, és
nem egyszer le is fényképeztek.

Ami biztos, hogy Zitának évente kétszer Kínába kell utaz-
ni, négyszer Svédországba és szinte bármikor Németországba,
hogy ellenõrizze a gyártási folyamatokat. Bár most ez tölti ki
ideje nagy részét, de a jövõ autói mellett az életét az esküvõ-
szervezés határozza meg, ugyanis Kínában nemcsak mun-
ka, de lánykérés is várt rá.               (Szerzõ: Bruszel Dóra)

vagy éppen a világ egy másik pontjáról. A munkája miatt
ugyanis mostanában egyre többet utazik. Egy ilyen kínai
üzleti út után, és egy következõ svédországi elõtt talál-
koztunk Nyíregyházán, ahonnan elindult a jövõ fejleszté-
se felé...

ORSZÁGOKAT ÁTÍVELVE

– Nyíregyházi vagyok, de már tíz éve Budapesten élek.
A Kodály Zoltán Általános Iskolába jártam, majd a Zrínyi-
be, de az egyetem aztán elszólított Budapestre, ahol a
külkereskedelmi karon kereskedelem és marketing diplo-

Kosztyu Zita

A jövõ autói képesek sofõr nélkül is közlekedni. Nincs szükség hozzá emberi kézre.
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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 Közgyûlésének Városstratégiai

és Környezetvédelmi Bizottsága
pályázatot hirdet a Civil Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bi-
zottsága a civil szervezetek által megrendezésre kerülõ programok, programsorozatok, ren-
dezvények és az ezekhez kapcsolódó mûködési költségek, valamint kiadványok és alkotá-
sok megvalósításának támogatása érdekében, a Közgyûlésnek a helyi önszervezõdõ közös-
ségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/2008. (IV. 29.) számú rendelete (további-
akban: Ör. rendelet) alapján, az Önkormányzat Civil Alapjában rendelkezésre álló támoga-
tási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: 2018. december 31. napjáig a civil szervezetek kiemelkedõ szakmai programok-
kal, programsorozatokkal, rendezvényekkel kapcsolatos költségeik és az ehhez kapcsolódó mûködé-
si költségeik finanszírozása, valamint alkotások, kiadványok megvalósításának támogatása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésé-

rõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján
létrejött, jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyi-
séggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendel-
kezõ és tevékenységét ezen területen kifejtõ civil szervezetek vehetnek részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2018. évi költségvetés-

bõl biztosított helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi alapból (Civil Alapból) finanszírozza.
a) Pályázati keretösszeg: 7 500 000 Ft.
b) A pályázat keretében kizárólag a 2018. december 31. napjáig megvalósuló programok

és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c) A pályázó alaponként legfeljebb három támogatandó tevékenységre pályázhat.
d) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszerve-

zõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el és ezt a Közgyûlés

határozatában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel és ezt a

Közgyûlés határozatában megállapította.
e) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszerve-

zõdõ közösség
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el és ezt

a Közgyûlés határozatában megállapította.
f) Az önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat 1 eredeti és 1

másolati példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ vagy a Kulturá-
lis Osztály titkárságán személyesen átvehetõ „Pályázati adatlap” címû formanyomtatvá-
nyon és a formanyomtatvány mellékletein a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizott-
sághoz (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A szoba) 2018. március 23. napjáig lehet benyújta-
ni személyesen.

g) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatársától,
dr. Augusztinyi Krisztina jogászreferenstõl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetõ.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlap-
pal együtt letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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MEGBECSÜLT ÁPOLÓK
Idén is megtartották a Magyar Ápolók Napját a me-

gyeházán, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház 25 ápolója vehetett át
kitüntetést, ezzel is megköszönve és elismerve áldozatos
munkájukat.

– Egy napra ilyenkor illik mindig megállni és köszöne-
tet mondani az ápolóknak, akik a gyógyítók családjában
az egyik legfontosabb feladatot látják el. Velük találkoz-
nak a betegek, a hozzátartozók, és egy olyan munkát vé-
geznek, amivel egy intézményrendszernek meghatároz-
zák a jó és rossz hírnevét is – hangsúlyozta köszöntõjében
dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

KITÜNTETETTEK

JÓTÉKONYSÁG A KÓRHÁZ JAVÁRA

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Lakatos Tibor, az egyesület elnöke,
dr. Adorján Gusztáv kórházigazgató és dr. Francz Mónika kuratóriumi elnök

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasz-
nú Alapítványnak ajánlotta fel Nyíregyháza város önkor-
mányzata az idei Városbál tombolabevételébõl befolyt
összeget, amit dr. Kovács Ferenc polgármester adott át.
Ezen kívül a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület 300 ezer
forintot adományozott, Mónus József többszörös világbaj-
nok pedig árverésre ajánlotta fel egyik íját.

Az önkormányzat által felajánlott kétmillió forintos
összegbõl 10 darab egyedi fejlesztésû betegszállító kocsit
vásárolnak – mondta el dr. Adorján Gusztáv kórházigaz-
gató. Ezeket akkor használhatják majd a mozgásukban kor-
látozottak, amikor felépül a parkolóház, és így könnyebb
lesz az osztályokra eljutni. A Vállalkozók Nyíregyházáért
Egyesület adományát Lakatos Tibor elnök adta át. Ebbõl
egy speciális lézert vásárolnak és leginkább sebek, vala-

mint felfekvéses fekélyek kezelésére használják a Rehabi-
litációs Osztályon.

LICITÁLHATUNK AZ ÍJRA

Mónus József többszörös világbajnok és világrekorder
hagyományõrzõ távlövõ íjász pedig árverésre ajánlotta fel
a „Fehér Farkas” nevû íját, melyet számos rangos verse-
nyen használt. Az íjra február 21-étõl lehet licitálni a kór-
ház Facebook-oldalán.

Dr. Francz Mónika, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházakért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke hoz-
zátette, továbbá május 22-éig dönthetnek a magánszemé-
lyek arról, hogy melyik regisztrált civil szervezetnek ajánl-
ják fel adójuk 1%-át. Természetesen alapítványuk is öröm-
mel fogadja a támogatásokat.

Auxi János, Balláné Hudák Marianna, Bogárné Far-
kas Katalin, Bódi Márta, Busák Enikõ, Ecsedi Margit,
Frankovics Csabáné, Fülesdi Ferencné, Horváth Gá-
bor, Kástyák Krisztina, Kedves Lajosné, Kovácsné
Deme Angéla, Lipták Ferencné, Mizsei Krisztina,
Molnár György, Morvainé Bancsi Tünde, Novák
Györgyné, Oroszné Urbán Szilvia, Pálfiné Erdélyi Gi-
zella, Poór Marianna, Ragányné Hegedûs Erzsébet,
Rádiné Nagy Mónika, Ruska Zoltánné, Szõnyi
Józsefné, Vigáné Vánczku Erika.
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Hideg és fagy várható
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. felhívása

Az idõjárás-elõrejelzések komoly mínuszokat jósolnak az elkövetkezen-
dõ tíz napra. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. éppen ezért ismételten felhívja felhaszná-
lói figyelmét, hogy amennyiben eddig nem szigetelték vízmérõaknáikat, most
tegyék ezt meg, hiszen így a várható kiadásoktól és a bosszúságoktól is
megkímélhetik magukat. A hatályos jogszabályok szerint ugyanis a fagy miatt
elfolyt vizet, a mérõcsere költségeit és a vízmérõt a felhasználóknak kell
megfizetnie, mivel a törvény szerint kötelesek a vízmérõ fagy elleni, megfe-
lelõ védelmérõl gondoskodni.

Mit tegyenek felhasználóink, hogy elkerüljék a hideg okozta jelentõs ká-
rokat és vízveszteségeket?

 � Gyõzõdjenek meg arról, hogy jól záródik-e a vízmérõ akna fedele!
 � Az aknák sérült fedõlapját cseréljék ki, ha hiányzik, azt pótolják!
 � Az aknát és a vízmérõt szigeteljék nikecell-lel, vagy más szigetelõ-

anyaggal!
 � A pincében és a zárt helyen lévõ vízmérõk, vízvezetékek esetén ellen-

õrizzék a pinceablak épségét, szigetelését, és tartsák azt zárva!
 � A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsék, az ott lévõ aknát is

szigeteljék!
 � Figyeljenek arra, hogy a vízmérõben a víztelenítést követõen is ma-

radhat víz, ezért a vízmérõakna szigetelését mindenképp meg kell ol-
dani!

 � A kerti csap lezárását is körültekintõen végezzék, ügyeljenek a fagy-
csap teljes elzárására!

Amennyiben megteszik a szükséges óvintézkedéseket, a hideg és a fagy
felengedtével is ép és jól mûködõ vízmérõkkel fognak az aknákban/pincék-
ben találkozni.

Bõvebben: www.nyirsegviz.hu

EZREK AZ I. NYÍRSÉGI DISZNÓTOROS FESZTIVÁLON

Hétvégén rendezték meg hagyományteremtõ szándék-
kal az I. Nyírségi Disznótoros Fesztivált. A böllérverse-
nyen kívül amatõr kolbásztöltõ és pálinkaversenyen is
indulhattak a csapatok. A rendezvényre több ezren ér-
keztek, megtelt a Sóstói Múzeumfalu.

 
Az I. Nyírségi Disznótoros Fesztivál egyben a XVII.

Nemzetközi Böllérverseny is volt, amit eddig Napkoron
tartottak, de olyan nagy érdeklõdésre tett szert, hogy
Támba Miklós, az esemény fõszervezõje új helyszínt ke-

resett, és így idén Nyíregyháza önkormányzatával kar-
öltve a Sóstói Múzeumfaluban rendezték meg, hagyo-
mányteremtõ szándékkal. Három kategóriában lehetett
nevezni. A böllérversenyre 12 csapat nevezett, az ama-
tõr kolbásztöltõre 14, a pálinkaversenyre pedig 54. Az
ételek megkóstolása után bárki megmérethette vérnyo-
mását, esetleg vércukorszintjét is a kórház kitelepült szû-
rõvizsgálatain, a színpadon pedig egymást váltották a
hagyományõrzõ és pop-rock együttesek, valamint mula-
tós sztárok.

Nemcsak köszöntõt mondtak a rendezvényen, hanem a kondérok mellé is odaállt (balról) dr. Vinnai Gyõzõ
országgyûlési képviselõ és (középen) dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár

Kóstolni is lehetett a disznóságokból

Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ is táncra perdült
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Február 24., szombat 19.00 Chicago, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Asszony asszonynak farkasa, Dajka bérlet, Krúdy Kamara

Február 26., hétfõ 14.00 Diótörõ herceg, Vidor bérlet, Nagyszínpad

Február 27., kedd 14.00 Diótörõ herceg, Kodály bérlet, Nagyszínpad

Február 28., szerda 14.00 Diótörõ herceg, Váci bérlet, Nagyszínpad

Március 2., péntek 19.30 A rózsák háborúja, Bemutató bérlet, Krúdy Kamara

NEW YORK ELÕTT NYÍREGYHÁZÁN

A Legjobb független elõadás és a Legjobb színházi zene
díját ítélték oda a színikritikusok A Dohány utcai seriff
címû elõadásnak, amelyet a nyíregyházi nézõk is láthat-
nak a Krúdy Kamarában március 26-án este fél 8-tól.

Kohn és Grün 1944-ben találkozik az utcán. Kohn ru-
háján egy hatalmas sárga csillag virít. Grün megkérdi:
„Kohn, te zsidó vagy?” Mire Kohn: „Nem, én vagyok a
Dohány utcai seriff.” Ez a korabeli vicc volt a névadója
annak a csöppet sem mókás elõadásnak, amelyiket FÜGE
Produkcióban Mohácsi János, hazánk egyik legnevesebb
rendezõje vitt színre több mint öt éve. Õ jegyzi a Móricz
Zsigmond Színház nagysikerû Illatszertár címû romanti-
kus komédiáját is, ezúttal azonban a vendégelõadásról
kérdeztem.

RÉSZLETEK KONRÁD GYÖRGY KÖNYVÉBÕL

– Évekkel ezelõtt a Kaposvári Egyetem Mûvészeti Ka-
rán tanító Rusznyák Gábor kért meg, hogy színész osztá-
lya számára készítsek gyakorlatként egy rádiójátékot –
válaszolta. – Mondtam, az engem nem igazán érdekel, s a
hallgatókat sem igen, viszont egy másik téma sokkal iz-
galmasabb lenne. A helytartó címû elõadásom egy rövid
jelenetében a szereplõk holokauszt-visszaemlékezésekbõl
olvastak fel részleteket. Mégiscsak kötõdve a hangjáték-
hoz, eszembe jutott az a megoldás, hogy mondják el tel-
jes sötétségben a hallgatók ezeket a megrázó szövegeket.
Ekkor születtek meg az elõadás alapjai, amelyek a késõb-
biekben teljes átalakításon mentek keresztül. Az elsõ zsi-
dótörvényektõl az életben maradottak visszatéréséig ju-
tunk el. Ez utóbbi csöppet sem tekinthetõ happy endnek,
egyebek mellett az olyan megjegyzések miatt, hogy „több
zsidó jött vissza, mint ahány elment”. Az elõadás szöve-
gei kizárólag megtörtént eseményekrõl szólnak, és csak
személyes visszaemlékezésekbõl származnak. Az in-
terneten is sok ilyen dokumentum található, de az egykori

diákok ugyancsak gyûjtöttek anyagot, például Bánfalvi
Eszter készített egy ötórás interjút az egyik túlélõvel, aki
halála elõtt még láthatta az elõadást. Az egyik szereplõ a
saját nagymamája történetét mondta el nekünk. Elhang-
zik néhány részlet Claude Lanzmann Shoah címû doku-
mentumfilmjébõl, valamint Konrád György Elutazás
és hazatérés címû könyvébõl is.

Mint Mohácsi János lapunknak elmondta, a színen lévõ
sötét a történelmi sötétségre is utal. Az ebben töltött más-
fél óra nagyon erõs hatással van a nézõkre, de ha valakit

Mohácsi János (középen) A Dohány utcai seriff
rendezése közben
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A DOHÁNY UTCAI SERIFFET MÁRCIUSBAN MUTATJÁK BE VÁROSUNKBAN

ez sokkol, azt zseblámpa fényénél kikísérik a terembõl,
majd folytatják az elõadást. Több ezer forrást olvasott el õ
maga is a felkészülés idõszakában, az elhangzó szövegek
roppantul magával ragadták, ezért nagyon kellett vigyáz-
nia, hogy kézben tudja tartani a rendezõi feladatait. A zenei
anyag – amelyet Kovács Márton írt és állított össze, aki
játszik is az elõadásban – sokféle forrásból származik:
héber népdalok, gyermekdalok, a treblinkai munkatábor
indulója mellett egyetlen operettsláger is elhangzik, ame-
lyik kötõdik a történések idejéhez. A színészek – köztük
Lakatos Máté, a Móricz Zsigmond Színház mûvésze –
zenélnek is.

KOMOLY KIHÍVÁS VÁR RÁJUK

Mint ajánlásként elmondta, ez nem a fáradt ember vi-
dám, esti szórakozása. Olyan jöjjön meghallgatni, akinek
esetleg kétségei vannak a holokauszttal kapcsolatban, ér-
deklõdik a történelem iránt, meg akarja tudni például,
hogyan viselkedtek a magyar állampolgárok, a magyar
állam, a németek, a zsidó foglyok egymással, miként mû-
ködött egy koncentrációs tábor... Az ország sok városá-
ban, sõt a szlovákiai Ipolyságban is elõadták már a dara-
bot. Hamarosan újabb komoly kihívás várja õket: New
Yorkban is bemutatkozik A Dohány utcai seriff – ezúttal
angol nyelven.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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18FEBRUÁR
VASÁRNAP

18FEBRUÁR
VASÁRNAP13FEBRUÁR

KEDD

19FEBRUÁR
HÉTFÕ

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 25., vasárnap 18.00 NYKC–
Algyõ férfi kézilabda-mérkõzés közve-
títése
Február 26., hétfõ 20.30 Nyíregyháza
Spartacus–Gyirmót labdarúgó-mérkõ-
zés közvetítése
Február 27., kedd 20.30 Fatum Nyír-
egyháza–Újpest nõi röplabdamérkõzés
közvetítése

Február 23., péntek 19.00 Continental
Aréna, NYKC–Algyõ férfi kézilabda-
mérkõzés
Február 25., vasárnap 9.00 Continental
Aréna, Fittvasárnap Rubint Rékával
Február 25., vasárnap 17.00 Continen-
tal Aréna, Fatum Nyíregyháza–Újpest
nõi röplabdamérkõzés
Február 25., vasárnap 17.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Gyirmót
labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

EDZÕ LESZEK
Erre a szakmára pedig tudatosan

kell készülni – vallja a Magyar Edzõk
Társasága. Többek között ezért is in-
dították el az Edzõ leszek – Nincs aka-
dály! címû programsorozatot, amely-
nek utolsó állomását a Nyíregyházi
Egyetemen tartották. Kiemelt figyelmet
kap a hátrányos körülmények között
élõ gyermekek segítésére irányuló, a
speciális edzõi munka lehetõségeit ki-
bontó, élményközpontú módszerek
bemutatása.

TARJÁNYI BRONZ
Négy arany-, két ezüst- és három

bronzéremmel zárta a magyar váloga-
tott az egri kerekesszékes vívó világ-
kupaversenyt, amelyre 19 ország 150
sportolója nevezett. A férfiaknál a nyír-
egyházi Tarjányi István a férfi párbajtõr
B kategóriájában bronzérmes lett, kard-
ban pedig 8. A világranglistán már a
legjobb 10 között van Pákey Béla ta-
nítványa! Mindez óriási siker, minden
esélye megvan arra, hogy ott legyen a
következõ paralimpián!

KOSÁR-EZÜST
Néhány hete a bajnokságban, most

a férfi kosárlabda Hepp Kupa döntõ-
jében találkozott a Nyíregyháza Blue
Sharks és az Oroszlány. A bajnoki a
hajrában dõlt el, és azért a vereségért
is szeretett volna visszavágni a nyír-
ségi gárda. Bár a kezdés nem sikerült
jól, a folytatásban elkapta a fonalat a
Nyíregyháza, és már 15 ponttal is ve-
zetett! A záró felvonás izgalmasan ala-
kult, ezúttal 77:77-nél volt egál, a vé-
gén azonban Madár vezérletével – egy
12:0-ás szakasszal – az Oroszlány
gyõzött. A tavalyi bronzérem után ez-
úttal ezüst került a nyíregyháziak nya-
kába.

KÉT VASAS-VERÉS
A Magyar Kupában magabiztosan

nyert a Vasas otthonában a Fatum Nyír-
egyháza, és ezzel a döntõbe jutott!
Hétfõn a bajnokságban találkozott a két
csapat, és ezúttal is a mieink kezdtek
jobban. Végig vezettek az elsõ játsz-
mában, és magabiztosan hozták a já-
tékrészt. A második felvonásban is a
Fatum irányított, de a hajrá izgalma-
san alakult. A második játszma meg-
nyerése azt jelentette, már biztosan
nem távozik pont nélkül a Nyíregyhá-
za a Folyondár utcából. A vége három
– nagyon fontos – pont lett, miután a
harmadik játszmában is jobb volt Hor-
váth András csapata.

A LEGJOBBAK KÖZÖTT
FUCSOVICS MÁRTON SZÁMÁRA MÁR A TOP 50 A CÉL

Jó szereplés Indiában, döntõ Canberrá-
ban, gyõzelmek az Ausztrál Openen, meccs
Roger Federer ellen. Álomszerûen indult
Fucsovics Márton idénye. A nyíregyházi te-
niszezõ aztán Belgiumban már a magyar
Davis Kupa csapat tagjaként játszott, több
mint 10 órát töltött ekkor a pályán. Aztán
irány Budapest, a challenger-tornán már
nagyon fáradtan versenyzett, de így is a
négy közé jutott. Sajnos egy részleges izom-
szakadást is szenvedett, ezért Franciaor-
szágba nem utazhatott el. Jelenleg a 62. a
világranglistán. (A Budapesten készült exk-
luzív interjú teljes egészében a Nyíregy-
házi Televízió Szieszta plusz címû mûso-
rában látható.)

– Bírod még?
– Valóban hosszú volt a január, sok uta-

hogy 26 éves koromra elértem erre a szint-
re, hosszú út vezetett idáig. A család min-
dig is fontos volt számomra, a legnehezebb
helyzetekben is mellettem álltak, tudták,
mit szeretnék elérni, és bíztak bennem. A
szüleim Nyíregyházán élnek, nagyon ke-
veset tudunk találkozni az utazások és ver-
senyek miatt, de most is ott voltak a buda-
pesti tornán, ami erõt adott.

– És hasonlót adhat a menyasszonyod
is. Úgy tûnik, az utolsó puzzle is a helyére
került?

– Másfél éve vagyunk együtt. Amikor
megismerkedtünk, a 170. voltam a világ-
ranglistán, azóta száz helyet javítottam, a
karrierem csak felfelé ível. Szerencsére
gyakran velem utazik, örülök, hogy ott ül a
pálya mellett. Egy-egy vereség után úgy
érzem, eljött a világvége, ilyenkor támaszt
nyújt. És pontosan tudja, hogy a csalódott-
ság gyorsan elmúlik, jön a következõ ver-
seny, és arra koncentrálok majd. Tudja ke-
zelni ezeket a helyzeteket.

– Furcsa, ahogy mondtad, hogy jön a
következõ verseny. Lehet ezt így bírni fi-
zikálisan?

– Remélem, hogy igen. Szeretnék 35-36
éves koromig teniszezni, ehhez az kell,
hogy elkerüljenek a sérülések. Egy ilyen 4-
5 hetes turné nagyon megviseli a szerve-
zetet, ezért igyekszem mindent megtenni,
hogy egészséges legyek.

zással tarkítva. Nagyon jól kezdõdött az
évem, sajnos a budapesti torna elõdöntõ-
jében megsérültem.

– Elõtte viszont játszhattál Roger Federer-
rel Ausztráliában. Teljesült az álmod?

– Igen. Gyerekkori álmom volt, hogy egy-
szer ellene tétmérkõzést játszhassak. Ez olyan
jól sikerült, hogy a nyolc közé jutásért egy
Grand Slam tornán, telt ház elõtt léphettem
pályára ellene. Nagyon érdekes volt, hogy a
kamera mindig mutatja, ahogy bevonulnak
a játékosok. Nekem ez új volt, egy hosszú
folyosón sétáltunk végig, két oldalon kiírva a
játékosok nevei – ezt eddig csak tévében lát-
hattam, most pedig ott voltam személyesen.
Óriási élmény volt! 15 ezer nézõ elõtt játsz-
hattam, igyekeztem végig csak a mérkõzés-
re koncentrálni, ami sikerült.

– Nyíregyházán talán még soha annyian
nem néztek teniszt, mint azon a reggelen.

– A visszajelzések alapján talán Magyar-
országon még soha nem néztek annyian te-
niszt, mint az Ausztrál Open kapcsán. Ez
nemcsak az én érdemem, Babos Tímea fan-
tasztikusan szerepelt, és nagyon örülök,
hogy a sportág reflektorfénybe került itthon.

– Ha valaki húsz évvel ezelõtt azt mond-
ja neked, hogy a világ egyik legjobbjával
találkozol, megmosolyogtad volna?

– Lehet. De én már akkor is az a gyerek
voltam, akinek voltak céljai. Az adott ver-
senyt mindig meg akartam nyerni, közben
pedig arra gondoltam, hogy a kedvencem,
Federer ellen szeretnék majd játszani.

– Sok lemondással járt, amíg eljutottál
idáig?

– Igen, de megérte. Sokat voltam távol a
családomtól, három és fél évig Németor-
szágban teniszeztem, három évet pedig
Franciaországban töltöttem. Sávolt Attilá-
val most itthon készülhetek, így azért köny-
nyebb. Nagy része van a mostani eredmé-
nyekben az edzõmnek! Nagyon örülök,

– Mi a következõ cél?
– Szeretnék az elsõ ötvenbe bekerülni,

ha idén nem is, jövõre mindenképp.
– Nyíregyházán is megpezsdülhet a te-

niszélet. Furcsa, hogy te lettél a példakép?
– Igen, de nagyon örülök neki. Remé-

lem, szülõvárosomban is minél több gye-
rek ragad ütõt, és az edzõk rövidesen meg-
találják a következõ Fucsovics Marcit...

BÜSZKÉK VAGYUNK RÁ!

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs ál-
lamtitkár a fõvárosban találkozott
Fucsovics Marcival, és örül annak,
hogy példakép lett a nyíregyházi teni-
szezõ a fiatalok számára. – Marcira
méltán lehetünk büszkék, képviseli Ma-
gyarországot és Nyíregyházát a rangos
nemzetközi versenyeken. Nagyon jó
szakembereink vannak Nyíregyházán
is, akik folyamatosan képzik magukat,
így a gyerekek jó kezekben vannak. A
tehetségek egészen az élsportig juthat-
nak, de akik nem versenyeznek, õk is
rendszeresen mozognak, így leszünk si-
keres sportnemzetbõl sikeres sportoló
nemzet is – nyilatkozta.

Két sikeres nyíregyházi. A közelmúltban
elért eredményeit elismerve köszöntötte
Marcit dr. Szabó Tünde sportért felelõs

államtitkár, korábbi olimpikon.
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NYÍREGYHÁZÁN TÁNCCAL ÛZTÉK A TELET!

Három nap, nyolc tánccsoport, öt izgalmas elõadás – így lehetett összefoglalni a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház Táncfarsangját. A szabolcsi megyeszékhelyen már több mint tízéves hagyomány, hogy tánccal búcsúztat-
ják a telet. Idén a magyar néptánctól kezdve a flamenco csodálatos világáig csupa érdekes és izgalmas elõadás
került terítékre.

EMLÉKEZÜNK... a rasszista indíttatású sorozatgyilkos-
ság roma áldozataira február 23-án 15.00 órától. Hely-
szín: Keskeny u. 16. (Univerzum üzletház mögött). XXI.
századi Roma Nõk Egyesülete.

EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRÓL feb-
ruár 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.).

FILMSZAKADÁS – Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán sze-
relmi története egy felvonásban, a budapesti Básti Andrea
és Barna László elõadásában február 23-án 18.00 órától a
Városmajori Mûvelõdési Házban. Érdeklõdni és jegyet
váltani: 42/434-002, Városmajor u. 5.

PORTRÉFOTÓ-KIÁLLÍTÁS. Elszármazottak – Ki innen,
ki ide... portréfotó-kiállítás február 24-éig a Nyíregyházi
Városi Galériában (földszinti kiállítótér). Kiállító: Csutkai
Csaba fotómûvész. Záróprogram: 24-én 10.00–12.00 órá-
ig: Titkok a sötétkamrában – hagyományos fotótechnikai
ismeretek bemutatása és fotogram készítése a fotómû-
vésszel. Elõzetes bejelentkezés: 42/408-720.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: február 24-én 10.00: Babaangol. 27-
én 14.00–16.00: Vattakorongból csibe készítése. Március
1-jén 14.00–16.00: Tojástartóból virág készítése.

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. Meg-
tekinthetõ: február 24-éig.

ZÁRÓKIÁLLÍTÁS. VIII. Nyíregyházi Nemzetközi Famet-
szõ Mûvésztelep zárókiállítása február 24-éig a Nyíregy-
házi Városi Galériában (I. emeleti kiállítótermek).

FARKAS ÉS RÓKA... A Burattino Bábszínház elõadásai:
február 24-én 16.00: Farkas és róka a lakodalomban. 25-
én 10.00: Makacska kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárló-
központ, B épület II. emelet.

FILHARMÓNIA KONCERT február 27-én 19.00 órától
a Kodály Zoltán Általános Iskolában. Közremûködik: Óbu-
dai Danubia Zenekar. Vezényel: Hámori Máté.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR februárban kettõs év-
forduló alkalmából tiszteleg Wass Albert munkássága elõtt.
Február 28-án 10.00 órai kezdettel emlékeznek az emig-
ráns író születésének 100., halálának 20. évfordulóján éle-
tére, munkásságára. Témavezetõ: Vaskóné dr. Süle Ilona,
közremûködnek a kör tagjai. Helyszín: Nyírség Könyvtár
Alapítvány, Ungvár stny. 5.

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – a Turisztikai Klub talál-
kozója – vetítettképes elõadás február 28-án 16.30-tól a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Téma: Csehországi körút.
Elõadó: Hatvani Lajos.

A VMH SZÍVKLUBJÁNAK egészségügyi elõadása feb-
ruár 28-án 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban. Elõadó: dr. Szilágyi Attila: A pitvari ritmuszavarok
kezelése és a stroke megelõzése.

ARANY JÁNOS EMLÉKMÛSOR március 1-jén 17.00
órától a Városmajori Mûvelõdési Házban. Közremûködik:
Dézsi Darinka, Olajos Gábor, Karap Zoltán. Kísérõren-
dezvény: Tamaskovics Gáborné csuhészobor-kiállítása.

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

NÕI ÍRÓK – ÍRÓ NÕK. Nõnapi zenés irodalmi délután
március 2-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Vendégek: Mihályi Zsófia, Elisa Rot Mikle, Sándor Anikó.
Beszélgetõpartner: Gerliczki András. Köszöntõt mond:
Tomasovszki Anita, dr. Mercs István. Közremûködõk: Illyés
Ákos, Horváth Viktor, Illyés Péter, AcapellArt Énekegyüt-
tes. Moderátor: dr. Bihari Albertné.

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

VADÁSZBÁL március 3-án 19.00 órától az Alvégesi
Mûvelõdési Házban, az Újerõ Vadásztársaság szervezé-
sében.

VARÁZSÉNEK. A Holló Együttes bemutatja: Weöres Sán-
dor: Varázsének – rajzfilmekkel illusztrált, interaktív gyer-
mekkoncert március 4-én 11.00 órától a Váci Mihály Kul-
turális Központban.

25 ÉVES A KÁLLAY GYÛJTEMÉNY – „A lovag-adomá-
nyozók” a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár-
ban. A tárlat március 15-éig, ingyenesen látogatható.

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

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Február 27-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd,
énekelj! Március 2-án 10.00: Kerekítõ.

KÖNYVTÁRI  TEADÉLUTÁN. Február 27-én folytató-
dik a Könyvtári teadélután címû rendezvénysorozat a Nyír-
egyházi Egyetemen. 16.30-tól az egyetem Központi Könyv-
tárában (Sóstói út 31/B „B” tanulmányi épület) dr. Sipos
László docens Különleges államok vagy különleges álmok?
Rendhagyó földrajzóra egy kis nemzetközi joggal fûsze-
rezve címmel tart elõadást.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Dániel próféta könyve.
Milyen az a hit, ami megtart a veszedelemben? – vetítés-
sel egybekötött elõadás február 27-én 17.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: Kerékgyártó János.

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

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.
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FEJEZETEK A NYÍREGYHÁZI
IPARTESTÜLET TÖRTÉNETÉBÕL III.

Városunk iparosai 1919 augusztusában tartott közgyû-
lésükön újabb három évre elnökké választották Zomborsz-
ky Dánielt, valamint Gyõri Lajos iparos indítványára el-
határozták, hogy új székházat emelnek. A jelenlévõk fel-
ajánlásainak köszönhetõen azonnal össze is gyûlt 5000
korona, valamint az iparhatósági biztos is lemondott évi
tiszteletdíjáról e nemes cél megvalósítása érdekében.

A székházépítés ügye akkor kapott újabb lendületet,
amikor 1922-ben Pisszer János építõmestert választot-
ták az ipartestület elnökévé, aki egyben a városi képvi-
selõ-testület tagja is volt. Most már a testület elé vitték
az ügyet és a várostól a Zöldség téren található Bodnár-
féle ház átengedését kérték, ám azt elutasították. 1924-
ben a képviselõk úgy döntöttek, hogy a Vay Ádám utcai
régi Sonkolya-féle telket bocsátják az ipartestület ren-
delkezésére. Késõbb azonban az új szabályozási vonal
miatt a telek oly keskeny sávra zsugorodott, amely már
nem volt alkalmas székház építésére, így az iparosok
visszaadták azt a városnak. Döntõ jelentõségû volt az
ipartestület 1928 júliusában megtartott közgyûlése,
amikor a jelenlévõk a Vay Ádám (ma: Dózsa György)
utca 25. sz. alatti Hõnig-féle telek megvásárlásáról dön-
töttek, amit meg is vettek 23 ezer pengõért.

Jó hír volt az építtetõknek, hogy dr. Rakovszky Iván
ny. belügyminiszter, városunk képviselõjének közben-
járására az állam segélyt biztosított az építkezés meg-
kezdéséhez, míg 1929 elején pedig a város szavazott
meg 8 ezer pengõt és 100 ezer téglát. Adorján János,

Smiják István, ifj. Tóth Pál és Nagy Jenõ helyi építészek
elkészítették a székház terveit, amelyeket egy fõvárosi
szakbizottság „kiváló szakmunkáknak” minõsített és
javasolta, hogy a terveket egyesítsék. A dr. Bencs Kál-
mán polgármester elnökletével megalakult székházépí-
tõ bizottság 1929 júniusában ifj. Smiják István építõmes-
tert bízta meg a székház felépítésével, akit utasított, hogy
a munkálatokat mielõbb kezdje meg.

Az ipartestület székháza


