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JUTTATÁSOK.
Több támogatási forma
esetében emelkedett a
jövedelemhatár, vala-
mint egyes ellátási típu-
soknál az adható támo-
gatás mértéke is. SEUSO-KINCSEK

6

TÜNDE UTCA

8
GYÓGYVÍZ.
Magyarország területé-
nek 80 százaléka alatt
lelhetõ fel termális ás-
vány-, illetve gyógyvíz
– köztük nálunk, Nyír-
egyházán is.

PÉNTEKEN NYIT A JÉGPÁLYA!

Mikor kezükbe veszik a lapot, már készíthetik is a korcsolyát, hiszen a délutáni átadó után elsõ körben 16-tól 18 óráig lehet a jégre menni, 19.00-tól
jégdiszkót szerveznek a vadonatúj, részben nyitott, látványos tetõszerkezettel rendelkezõ pályán, vasárnap pedig már U12-es, 3 csapatos jégkorongtorná-
nak ad helyet, amit bárki megnézhet. A közel félmilliárd forintos, évtizedek óta várt, hiánypótló beruházás következtében a versenysport edzései mellett
testnevelésórákat is tartanak majd a létesítményben. A jégpályát természetesen a nagyközönség is használhatja  már az egy hónapos tesztüzem alatt
is, hétköznaponként este 7-tõl fél 9-ig lehet korcsolyázni, hétvégén pedig – amikor nincsenek mérkõzések – a lakosok délelõtt fél 10-tõl este 9-ig mehetnek
a jégre, a korábban megszokott térítési díjakhoz igazodva, a szezonális nyitvatartás idején. (Képünk még a nyitás elõtti gyorsteszt idején készült.)

ÚJABB HAT ÓVODA KORSZERÛSÍTÉSE KEZDÕDIK
Újabb hat óvoda komplex felújítása kezdõdik meg a

közeli jövõben. Azért helytálló a cím elsõ szava, mert ez
is egy városvezetési stratégia része, mely mindegyik in-
tézményt érinti 2010 óta.

Múlt heti számunkban olvashatták dr. Kovács Ferenc
polgármester bejelentését, mely szerint elkészültek az in-
tézmények kiviteli tervei, aláírták a kivitelezési szerzõdé-
seket, így hamarosan újabb hat óvoda épületének teljes
felújítása, az udvarok rekonstrukciója, valamint a neve-
léshez szükséges eszközök beszerzése kezdõdik el.

KOMPLEX FELÚJÍTÁSI STRATÉGIA
Ugyancsak a polgármester nyilatkozta több ízben, hogy ez

egy tudatos, komplex folyamat, hiszen a város ennek a köz-
gyûlési ciklusnak a végéig mind a 34 önkormányzati óvodát
szeretné legalább energetikai szempontból felújítani, melyek
jelentõs része már el is készült. (A bölcsõdékrõl itt most nem
szólva, melyek szintén a program részei.) A folyamatnak a

része a mostani hat intézmény is, mely összesen 1350 férõhe-
lyet érint, s persze Nyíregyháza több pontját. Egyébként ez a
mostani a „Családbarát, munkába állást segítõ intézmények
fejlesztése” címû uniós (TOP) pályázat keretében valósul meg,
s célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szol-
gáltatások minõségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelõk
munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különö-
sen a leghátrányosabb helyzetû térségekben lévõ gyerme-
kek minél korábbi életkorban történõ megsegítése.

A VÁROS TÖBB PONTJÁN, 700 MILLIÓBÓL
A helyszínek a következõk: a Búzaszem Nyugati Óvo-

da Székhelyintézménye és Városmajori Tagintézménye, a
Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézménye és Kikelet
Tagintézménye, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhely-
intézménye, valamint az Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc
körúti Telephelye. Általánosságban az alábbi felújítások
valósulnak meg az intézményekben (mely óvodánként
eltérõ tartalmú): akadálymentesítés, energetikai korszerû-

sítés, hõszigetelés, nyílászárócsere, burkolatok cseréje
(padló, fal), belsõ ajtók cseréje, foglalkoztatók, vizesblok-
kok felújítása, konyha és kiszolgálóhelyiségeinek belsõ te-
reinek felújítása, fûtéskorszerûsítés, elektromos szerelvé-
nyek, kapcsolók, dugaljak cseréje, udvarrendezés, udvari
játékok felújítása/cseréje, kerítés felújítása, tornaszoba-épí-
tés (a Búza utcán és a Ferenc körúton), külsõ térburkolatok,
járdák burkolása, beépített bútorok cseréje, eszközbeszer-
zés (bútorok, fejlesztõ játékok, informatikai eszközök).

ÕSSZEL ÚJ IS SZÜLETIK
A kivitelezés 700 millió forintból (teljes, 100 százalékos tá-

mogatással, önkormányzati önerõ igénybe vétele nélkül) má-
jus 1-jén indul, és augusztus 31-én fejezõdik be a tervek sze-
rint. A részletekrõl hamarosan értekezleteken tájékoztatják az
érintett szülõket. S mint köztudott: ugyan másik forrásból, de
nemsokára elkészül a kórház területén a 35. óvoda is, mely
szeptemberben nyitja majd meg kapuit a kicsik és szüleik elõtt.

  (Szerzõ: Tarczy Gyula)

SOK A BETEG A MEGYÉBEN

Összességében, országosan, múlt héten nem nõtt az influenzaszerû megbetege-
dések száma. A figyelõszolgálatban részt vevõ orvosok jelentéseinek alapján febru-
ár 19-e és február 25-e között, az elõzõ heti 69 150 beteggel szemben 68 950-en
fordultak orvoshoz influenzaszerû tünetekkel, vagyis csökkent a megbetegedések
száma. Szemben ezzel, az elõzõ héthez viszonyítva megyénkben több mint másfél-
szer több beteget regisztráltak. A 100 ezer lakosra jutó, orvoshoz fordult betegek
száma már meghaladja az ezret. Ennek következtében továbbra is érvényben van a
kórházban a teljes látogatási tilalom. Visszavonásáról tájékoztatni fogjuk Önöket.
Az orvosok azt tanácsolják, fogyasszunk minél több gyümölcsöt, együnk C-vitamint
és kerüljük a tömeget.
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KISZÖKTEK A FÜRDÕBE
A Magyar Fürdõszövetség újra meg-

hirdette a Szökjön ki egy fürdõbe! el-
nevezésû kezdeményezését. Több für-
dõben 50 százalékos kedvezménnyel
várták a lazítani, kikapcsolódni vágyó
vendégeket. Az akcióhoz idén is csat-
lakozott a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK
90. születésnapját ünnepelte a na-

pokban Bordás Lászlóné. A szépkorút
a nagy napon Tóth Imre közgyûlési
képviselõ és Bodzás Sándorné, a Szo-
ciális és Köznevelési Osztály munka-
társa köszöntötte. Jolán néni vallja, a
hosszú élet titka a szeretet és a hit.

KÉMIKUS SIKER
Múlt héten rendezték meg az Oláh

György Országos Középiskolai Kémia-
verseny döntõjét a BME-n, ahol a Nyír-
egyházi Egyetem Eötvös József Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium
11. osztályos tanulója, Répási Marcell
harmadik helyezést ért el.

90. SZÜLETÉSNAP
Kovács Ferencnét 90. születésnap-

ja alkalmából köszöntötte Halkóné dr.
Rudolf Éva közgyûlési képviselõ és
Kissné Orosz Anita, a Szociális és Köz-
nevelési Osztály munkatársa. Az ün-
nepelt szabadidejében szeret kereszt-
rejtvényt fejteni és olvasni.

FARSANG A KLUBBAN
A Nyíregyházi Szociális Gondozási

Központ 6. számú idõsek klubjában
idén is megtartották a már hagyomány-
nak számító, jelmezes farsangi mulat-
ságot. Az elõadásokat követõen farsan-
gi fánk és pogácsa várt a tagokra és
vendégekre.

TAMARIN SZÜLETETT
Aranykezû tamarin született a

Nyíregyházi Állatparkban. A másfél
éve együtt élõ újdonsült szülõk elsõ
ízben örvendeztették meg a gondo-
zókat utóddal. A jelenleg egy hóna-
pos kölyök probléma nélkül csepe-
redik.

EGÉSZSÉGTUDATOSAN
Helyi termelõk élelmiszereit kóstol-

hatták meg két nyíregyházi oktatási
intézményben a diákok. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Itthonról Ott-
honra fórumsorozata keretében az
egészségtudatos táplálkozásra hívták
fel a figyelmet.

ATTASÉ AZ EÖTVÖSBEN
A Nyíregyházi Egyetem Eötvös Jó-

zsef Gyakorló Általános Iskola és Gim-
náziumban francia délutánt tartottak.
Az intézménybe látogatott Hugues
Denisot, a Budapesti Francia Intézet
oktatási együttmûködési attaséja, hogy
népszerûsítse a nyelvet.

KÖSZÖNET AZ ORVOSI
ÜGYELETNEK!

Kedves Napló!
A lap hasábjain keresztül szeretném

hálámat és köszönetemet kifejezni a
Központi Orvosi Ügyelet munkatársá-
nak, akinek bár nem tudom a nevét, de
nem felejtem el, hogy mennyit segített
nekem.

Február 22-én, kora este rosszul let-
tem, 200 feletti vérnyomást mértem, an-
nak ellenére, hogy mindig alacsony szo-
kott lenni. Nagyon megijedtem. Nyolc
órakor felhívtam a Központi Orvosi
Ügyeletet, hogy házhoz hívjam az ügye-
letes orvost. Az asszisztens hölgytõl meg-
tudtam, hogy még beteg mellett van,
várnom kell, késõbb tud kijönni csak

hozzám, de õ addig mindenben segít
nekem. Nem számítottam erre. Meg-
nyugtatott, mindent pontosan elmagya-
rázott, hogy mit csináljak, hála neki, biz-
tonságban éreztem magam és tudtam,
most már nem lesz baj. 15 percenként
visszahívott, hogy megkérdezze, hogy
érzem magam, és további tanácsokat
adott. Bízom benne, hogy õ is olvassa
ezeket a sorokat. Szeretném hálámat és
köszönetemet kifejezni emberségéért, és
kívánom neki, hogy még sok hasonló
betegen tudjon segíteni, mert ilyen em-
berekre nagy szükség van!!!

Köszönettel:
Hamvai Lászlóné

OLVASÓI LEVÉL

NÉPSZERÛ A NYUGDÍJASOK
KÖRÉBEN A SENIOR TÁNC

  Február 27-én tartotta soron követke-
zõ ülését az Idõsügyi Tanács, melyen a
résztvevõk tájékoztatást hallgattak meg a
senior táncról, valamint a nyugdíjasszö-
vetség tagszervezeteinek javaslatairól. A
beszámolót készítõ Fintor Károlyné, a ta-
nács titkára egyben felhívta a figyelmet,
hogy hétfõi napokon továbbra is várják a
város nyugdíjasait fogadóórájukon a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban.

 
Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kultu-

rális Központ igazgatója adott tájékozta-
tást a senior táncról, mint a zenére történõ,
az idõsödõ ember szervezetéhez illeszke-
dõ, kíméletes sporttevékenységrõl, mely
pozitívan hat testre és lélekre egyaránt, s
kellõen megtornáztatja az agyat, fejleszti a
koncentrációs képességet. Ez a táncforma
jelenleg az Alvégesi Mûvelõdési Házban
hetente mûvelhetõ. Ezzel az idõs emberek-
nek az a gondjuk, hogy körülményesen
megközelíthetõ. Az Idõsügyi Tanács azt
szorgalmazza, hogy központi helyen, akár
a VMKK-ban legyen lehetõségük az idõsek-

nek részt venni ezen a csodá-
latos mozgásformát biztosító
rendezvényen. Ennek lehetõ-
ségét vizsgálják az illetékesek.

Másik napirendi pontunk a
Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövet-
ség tagszervezeteinek javaslatai voltak az
Idõsügyi Tanács munkájához. Szabóné dr.
Csiszár Gabriella, a szövetség elnöke tá-
jékoztatójában elmondta, hogy 42 tagszer-
vezet, több mint háromezer taggal tarto-
zik a szövetséghez. Vannak nyugdíjasklu-
bok, akik nagyon jó körülmények között
tarthatják meg rendezvényeiket, vannak,
akik kevésbé. A klubok nagy odafigyelés-
sel gondoskodnak tagtársaikról, rendsze-
resen részt vesznek kulturális rendezvé-
nyeken, elõadásokon. Tájékoztatást kap-
tunk arról, hogy a „Meséld el nekem...”
Élettörténetek Nyíregyházán c. pályázat-
ra beküldött pályamunkák elbírálásra ke-
rültek, reményeink szerint márciusban
megtörténik az eredményhirdetés is.

Fintor Károlyné,
az Idõsügyi Tanács titkára

BESZÁMOLÓ A TANÁCS TITKÁRÁTÓL
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MÉG TÖBBET TUD ADNI AZ ÖNKORMÁNYZAT
A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁVAL SOKAN JUTHATNAK SEGÍTSÉGHEZ

LAKÁSFENNTARTÁS

– Minden háztartásnak a kiadásai között szerepelnek a
lakás fenntartásával kapcsolatos költségek, valamint a
gyógyszerek költségei. A kisebb jövedelemmel, nyugdíj-
jal rendelkezõkre jelentõs terhet ró kifizetésük, ezért a la-
kásfenntartási támogatás esetén az adható támogatás mér-
tékét és a jövedelemhatárt is emeltük. A módosítással a
legrosszabb anyagi helyzetben lévõk havonta 7200 forint
támogatást, míg a jogosultak között a kedvezõbb helyzet-
ben lévõk is (76 950 Ft/fõ) havi 2900 forintot kapnak tá-
mogatásként az önkormányzattól.

 
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS

– Azoknak is hatékonyabban kívánunk segíteni, akik
valamely közüzemi szolgáltató felé eladósodtak. A koráb-
biakhoz képest a nagyobb jövedelemmel rendelkezõket
is támogatjuk, hiszen itt is emeltük a jövedelemhatárt. A
rendszeres gyógyszertámogatásnál szintén a jövedelem-
határ emelésével kívánunk segíteni a rászorultaknak az
egyik legnagyobb költség megtérítésében.

 
ÉTKEZTETÉS ÉS BUSZBÉRLET

– A gyermekvédelem területén fontos változás, hogy a
gyermekvédelmi törvény módosításával emelkedett az
önkormányzat által folyósított rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezmény jövedelemhatára. A támogatással ingye-

CSALÁDOK, IDÕSEK TÁMOGATÁSA

– Nemcsak ebben az évben, hanem az elmúlt években
is kiemelt figyelmet fordítottunk a családok, idõsek támo-
gatására. Nem vezettük be a bölcsõdékben a gondozási
díjat. Az iskolakezdést, a szünidõ hasznos eltöltését is tá-

Jászai Menyhért

Minden évben tanszercsomagot kapnak az elsõ osztályosok az önkormányzattól

mogatjuk, segítjük, gondoljunk a tanszercsomagra, a nyá-
ri táboroztatásra. Az idõseknek évek óta adunk karácso-
nyi csomagot. A fiatalok továbbtanulását pedig két ösz-

nes étkeztetéshez és egyéb kedvezményekhez is hozzá-
jutnak a gyermekes családok. Márciustól emelkedik a
buszbérlet vásárlásához adott kedvezmény, melyet 30
százalékról 50 százalékra emeltünk.

Továbbra is biztosítják a rászorulóknak az ingyenes
étkeztetést

töndíjrendszerrel is segítjük (Bursa Hungarica Ösztöndíj,
Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány pályázata).

 
KOMOLY SEGÍTSÉG

– Összességében elmondható, hogy az önkormányzat
és a járási hivatal által nyújtott támogatásokat is figyelem-
be véve komoly segítséget kapnak mindazok, akik vala-
milyen okból, sok esetben önhibájukon kívül nehéz kö-
rülmények között élnek vagy nehéz helyzetbe kerülnek –
összegzett Jászai Menyhért alpolgármester.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

  Mint közgyûlési tudósításunkban röviden utaltunk rá:
a képviselõk február 22-ei ülésükön döntöttek az önkor-
mányzat szociális és gyermekvédelmi rendeletének mó-
dosításáról. Több támogatási forma esetében emelkedett
a jövedelemhatár, valamint egyes ellátási típusoknál az
adható támogatás mértéke is. Cikkünkben ennek részle-
tei iránt érdeklõdtünk, elõtte pedig néhány mondatban
összefoglaltuk a közelmúltat Jászai Menyhért alpolgár-
mester tájékoztatásával.

 
A hazai szociális segélyezés rendszerében 2014-tõl je-

lentõs mértékû változások következtek be, ennek nyomán
2015. március 1-jétõl átala-
kított szociális támogatási
struktúrán belül az állam és
a települési önkormányzatok
szociális ellátásokkal kap-
csolatos feladatai elváltak.
Ezek közül legjelentõsebb a
jövedelempótló és a kiadás-
kompenzáló támogatások
szétválasztása. A jövedelem-
pótló támogatások az állami
rendszer részévé váltak, me-
lyeket a járási hivatal folyó-
sít, a kiadáskompenzáló tá-
mogatások a települési önkormányzatok felelõsségi köré-
ben maradtak.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Az önkormányzattól települési támogatásként
– gyógyszertámogatás,
– helyi lakásfenntartási támogatás,
– helyi adósságkezelési szolgáltatás,
– méltányossági ápolási díj igényelhetõ.

Rendkívüli települési támogatás keretében pedig a
jogosultakat akkor támogatjuk, ha létfenntartást veszé-
lyeztetõ helyzetbe kerülnek.
 

ÚJ TÁMOGATÁSI FORMÁK

2018. január 1-jétõl több pozitív változás történt a járá-
si hivatal hatáskörébe tartozó ellátások tekintetében. Új
támogatási formaként vezették be a tartós ápolást végzõk
idõskori támogatását, melyet azok a nyugdíjasok, akik
nyugdíjuk megállapítása elõtt 20 éven át saját háztartá-
sukban ápolták, gondozták gyermeküket, havonta 50 000
forint összegû támogatásra jogosultak. Emelkedett a nor-
matív közgyógyellátás, az egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás jövedelemhatára.

 

MINDKETTÕ 300%-RA EMELVE

Jászai Menyhért alpolgármester, a februári közgyû-
lési döntés kapcsán kiemelte: több támogatási forma
esetében emelkedett a jövedelemhatár, valamint egyes
ellátási típusoknál az adható támogatás mértéke is a
módosított szociális és gyermekvédelmi rendeletének
alapján. – A rendkívüli települési támogatás kereté-
ben adható kelengyetámogatás esetén az egy fõre jutó
havi jövedelem összeghatára az öregségi nyugdíjmi-
nimum 300 százalékára (85 500 forint) változott, a
támogatás összege pedig 10 000 forintról 15 000 fo-
rintra emelkedett. A temetési költségekre igényelt rend-
kívüli települési támogatás esetén a jövedelemhatárt
az egyedül élõk esetén szintén 300 százalékra emel-
tük, ezzel is segítve azokat, akiknek egyedül kell el-
hunyt hozzátartozójuk temetésérõl gondoskodni – tá-
jékoztatott.

Pillanatkép egy önkormányzati gyerektáborból, a Sóstói
Múzeumfaluból

Karácsonykor ajándékcsomaggal kedveskedik az
önkormányzat a nyugdíjasoknak
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AZ ALVÁZ MEGHÁLÁLJA...
...HA TÉLEN TÖBBSZÖR IS LEMOSSUK

A téli szezonban nemcsak megfelelõ
gumi kell az autókra, fontos az alváz és a
karosszéria védelme is – ezt mondják a
szakemberek. Havazás idején ugyanis fo-
lyamatosan sózzák az utakat, a sós lé pe-
dig alattomos, akkor is „dolgozik”, ami-
kor már megszáradt. Ilyen idõben a só leg-
nagyobb ellensége az autónak, de a sáros
úton való közlekedés után is érdemes mi-
elõbb lemosni az autó alsó részeit, mert a
sár az alváz különbözõ üregeiben okoz-
hat károkat.

Ne hagyjuk rászáradni a kocsira a sós
hólevet, ezt mondják a szakemberek is. A
só ugyanis száradás után is dolgozik. Ké-
pes tönkretenni a gumikat, a jármûvek al-
vázát és az üregeket. A sár sem használ a
jármûveknek, a legapróbb résekbe is lera-
kódik és korróziót okozhat. A sós hólé és a
sár azonban leginkább a kocsik alsó felére
és festésére is veszélyes.

– Mindenféleképpen az autók alvázát és
a külsõ fényezését veszélyezteti a sólé, vagy
inkább ez a sárral keveredett sólé, fõleg,
amikor ráfagy és ezek az alvázon tudnak
sérüléseket okozni – fogalmazott Verdes
Miklós, a Csõsz-Platán Autóház mûszaki
igazgatója.

HETENTE LEGALÁBB EGYSZER
MOSSUK!

Ha hóesésben is közlekedünk, érdemes
legalább hetente mosni a kocsinkat. A szer-
vizben pedig mindig érdeklõdni, hogy az
alváz rendben van-e. Az idõsebb jármûvek-
nél a tél elmúltával érdemes alaposan át-
vizsgáltatni az autókat. Az újabb kocsiknál
sem árt az elõvigyázatosság. Bármilyen ki-
váló is ma már az alvázak rozsdamentesí-
tése, elég egy apróbb sérülés, hogy a kor-
rózió megjelenjen és akár még komoly ká-
rokat is okozzon.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

ÚJRA LOMTALANÍTÁS

Március elsejétõl idén is meghirdeti az
éves lomtalanítási akciót a Térségi Hulla-
dék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. A lomta-
lanítás Nyíregyháza belterülete és Oros ki-
vételével a vegyes hulladék megszokott
gyûjtési napján, azzal egyidejûleg történik.
A pontos idõpontok megtalálhatóak a már
kiosztott hulladékszállítási naptárakban és
a szolgáltató honlapján.

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Nonprofit Kft., mint az Észak-Alföldi Kör-
nyezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszol-
gáltató alvállalkozója, idén is meghirdeti a
lomtalanítást. A lomtalanítás a vegyes hul-
ladék megszokott gyûjtési napján, azzal
azonos idõpontban történik, kivéve Nyír-
egyháza belterületét és Orost. A pontos idõ-
pontok megtalálhatóak a már kiosztott hul-
ladékszállítási naptárakban, valamint a
szolgáltató honlapján.

AZ INGATLAN ELÉ TEGYÉK!

A közszolgáltató kizárólag a lakosságnál,
a háztartásokban képzõdött, de a szabvá-
nyos gyûjtõedényekben el nem helyezhe-
tõ nagydarabos lomhulladékot szállítja el.
Kérik, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a
saját hulladékgyûjtõ edényeik mellé he-
lyezzék ki a gyûjtési idõpontot megelõzõ
napon, ahonnan a társaság gépjármûvei a
vegyes hulladékkal megszokott járatnapon
szállítják el. A település tisztasága érdeké-
ben azt kérik, a gyûjtési napon már ne he-
lyezzenek ki lomokat, mivel azokról a te-

rületekrõl, ahonnan már elszállították a fe-
leslegessé vált dolgokat, nem áll módjuk-
ban ismét szállítani. 

NYÍREGYHÁZÁN ÉS OROSON
MÁRCIUS 24-ÉN

Petró Árpád, a Térségi Hulladék-Gazdál-
kodási Nonprofit Kft. ügyvezetõje elmond-
ta, a klasszikus értelemben vett lomtalaní-
tás Nyíregyháza belterületén és Oroson
március 24-én, szombaton lesz, akkor a
kijelölt helyekre kell kitenni a már felesle-
gessé vált dolgokat.

HETENTE SZÁLLÍTANAK MAJD

A lomtalanítás keretében közterületre
nem helyezhetõ ki építési és bontási hulla-
dék, veszélyes hulladék, elkülönítetten
gyûjthetõ papír-, mûanyag és fémhulladék,
zöldhulladék, ipari, mezõgazdasági vagy
szolgáltatási tevékenység során képzõdött
hulladék. A lomhulladékot a közterületen
úgy kell elhelyezni, hogy az a jármû- és
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a szál-
lítójármû részére jól megközelíthetõ le-
gyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, és ne járjon baleset vagy károko-
zás veszélyének elõidézésével. Szintén
márciusi információ, hogy a THG Kft. a
hónap közepétõl ismét hetente szállítja
majd el a biohulladékot.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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MEGEMLÉKEZTEK A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRÓL
Koszorúzásokat, megemlékezéseket tartottak a Kom-

munizmus Áldozatainak Emléknapján múlt héten Nyír-
egyházán. A városházán kiderült annak az irodalmi pá-
lyázatnak az eredménye is, melyet február 25-e alkalmá-
ból hirdettek meg.

Orosz tankok állnak a házak elõtt, de az ötéves Misi eb-
bõl semmit sem ért. A szüleit kérdezgeti, akik úgy dönte-
nek, egy mesén keresztül próbálják elmagyarázni gyerme-
küknek, mi történik Magyarországon. Errõl szólt Bátyi Erik
és Vígh Erika közösen írt novellája. A Nyíregyházi Vasvári
Pál Gimnáziumban tanuló diákok munkája elsõ helyezést
ért azon az irodalmi pályázaton, amit az önkormányzat
hirdetett a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkal-
mából. A kiírás szerint, szabadon választott irodalmi mû-
fajban, olyan pályamunkákat vártak, amelyek megemlékez-
nek a kommunizmus áldozatairól, vagy tisztelegnek azok
elõtt, valós eseményt dolgoznak fel, vagy véleményt, érzel-
met fejeznek ki, üzenetet fogalmaznak meg az utókor szá-
mára. A megadott határidõig 38 pályamunkát küldtek be a
nyíregyházi középiskolások, amit háromtagú bírálóbizott-
ság értékelt. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 6 díjat adott
át a legjobbaknak dr. Ulrich Attila alpolgármester, valamint
egy különdíjat Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár igazgatója.

KOSZORÚZTAK IS TÖBB HELYEN

A Kommunizmus  Áldozatainak Emléknapján koszorú-
zásokat is szerveztek Nyíregyházán. Péntek kora délután
Toma András emléktáblájánál helyezték el a kegyelet ko-
szorúit a politikai szervezetek és közintézmények képvi-
selõi. Hogy mit élt át a Szovjetunióban az utolsó magyar
hadifogoly, arról a testvére mesélt.

GÖRBE NYAKÚ BANYA RUGDOSTA
– Ha kérdeztük, hogy mi történt vele, akkor csak

sírt és azt kérte, ne beszéljünk róla. Egyetlen egyszer
mondta el, hogy az elmegyógyintézetben egy görbe
nyakú banya hogy rugdosta össze. Õ tudatosan véde-
kezett, hogy túlélje az egészet – mondta el Gabulya
Andrásné.

A LEGJOBB, DÍJAZOTT PÁLYAMUNKÁK
Vígh Erika Mária és Bátyi Erik: Csak egy szürke hét-

köznap – 1. helyezett. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimná-
zium. Felkészítõ tanáruk: dr. Czakóné Vark Rita.

Bordás Bernadett: A Nap és a Hold – 2. helyezett.
Nyíregyházi SzC, Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendég-
látóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiuma. Felkészítõ tanára: Listvánné
Huszti Judit.

Czakó Anna: Porcelánbabák – avagy a történet, ame-
lyet sohasem mondhattam el – 3. helyezett. Nyíregyhá-
zi Krúdy Gyula Gimnázium. Felkészítõ tanárai: Hegyiné
Zsíros Csilla és dr. Czakóné Vark Rita.

Tóth Szilvia: A kommunizmus áldozatai (vers) – 4. he-
lyezett. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium. Felké-
szítõ tanára: Bányai Zoltán.

Maklári Eszter: Boldognak lenni – 5. helyezett. Nyír-
egyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Felkészítõ tanára:
Csabainé Kocsis Szilvia.

Sallai Anna: Arcok, amelyeket sosem felejtek – 6. he-
lyezett. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium. Felkészítõ
tanára: dr. Czakóné Vark Rita.

Különdíjas: Somos Zsuzsanna Sára: Ég a gyertya... ég.
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium. Felkészítõ taná-
ra: Martinovszkyné Kondrák Margit.

Múlt héten pénteken a volt szocialista pártház elõtt, a
Széchenyi–Szarvas utca sarkán 2014 óta álló szobornál is
szerveztek megemlékezést. – A történelem viharai soha
nem kerülték el országunkat – mondta emlékezõ beszé-
dében dr. Kovács Ferenc.

– A magyarság ’56-ban elsõként szállt szembe a kom-
munista nagyhatalommal, de egyedül, és alulmaradt a küz-
delemben. Köteteket lehetne megtölteni az 1944 és 1989
közötti történésekkel és még az sem tükrözné hûen azt a

korszakot, hiszen a történelmi tények felsorolásából hiá-
nyoznak az érzelmek, a félelmek, az egyéni sorsok, a csa-
ládok több generáción át tartó megnyomorítása és kirekesz-
tése. Az eddig napvilágra került tények és adatok sem tük-
rözhetik elég hûen az akkori béklyóba szorított nemzet min-
dennapjait. A polgármester hozzátette, a következõ nemze-
dékeknek is meg kell tanítani, hogy semmilyen körülmények
között nem szabad a zsarnoki elnyomást eltûrni.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Dr. Ulrich Attila alpolgármester a díjazottakkal, az eredményhirdetést követõen

Az elsõ három helyezett pályamunkája elolvasható a nyiregyhaza.hu oldalon.
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SZENZÁCIÓ! HAMAROSAN NYÍREGYHÁZÁN A PÁRATLAN KINCS
MÁR REGISZTRÁLHATNAK AZ ÉRDEKLÕDÕK

(Fotó: MTI)

Még három hét és Nyíregyházára érkezik Magyaror-
szág egyik legértékesebb mûkincsegyüttese, a Seuso, amit
eddig országszerte 93 ezren láttak. A világon csaknem
egyedülálló kuriózum március 27. és április 15. között
tekinthetõ majd meg a Jósa András Múzeumban. Csütör-
tökön már megnyílt a foglalási felület, elindult a Seuso-
kincs regisztráció.

A késõ római császárkor egyik legjelentõsebb ezüstkin-
cse Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Kaposvár, Kecskemét
és Miskolc után – mielõtt elfoglalná méltó helyét a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban –, az országos körút hatodik
és egyben utolsó állomásaként Nyíregyházára érkezik. A
Jósa András Múzeumban már gõzerõvel készülnek a pá-
ratlan leletek fogadására, hiszen nagyon komoly bizton-
ság- és mûtárgyvédelmi elõírásoknak is meg kell felelni a
kincsek védelme érdekében. A Seuso-kincs védõládákba
helyezett mûtárgyait a Terrorelhárítási Központ szállítja
majd a megyeszékhelyre. A kiállítás nyitónapja elõtt, már-
cius 26-án utcalezárásokra kell számítani, március 27. és
április 15. között pedig megerõsített rendõri szolgálat lesz
majd érvényben a Jósa András Múzeum körül.

A HÉT MINDEN NAPJÁN
– A Seuso-kincs kiállítás március 27. és április 15. között tekinthetõ majd meg a

Jósa András Múzeumban, a hét minden napján – ünnepnapokon is – 8.00-tól 20.00
óráig – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Rémiás Tibor, a múzeum igazgatója. –
Mivel óriási érdeklõdésre számítunk, ezért maratoni napokkal is készülünk. Április
6-án (pénteken) és április 14-én (szombaton) hosszabbított nyitvatartással, reggel
nyolc és éjfél között fogadjuk majd a látogatókat.

ÉRDEMES REGISZTRÁLNI
Az április 15-éig megtekinthetõ rendkívüli tárlatra érdemes elõre bejelentkezni,

hiszen a múzeum a kiemelkedõ érdeklõdés miatt csak limitált számú látogatót tud
majd fogadni (várhatóan tízezrek lesznek kíváncsiak a kincsre). Március 1-jén éle-
sedett a nyíregyházi Seuso-kiállítás foglalási oldala, a seuso.josamuzeum.hu oldal.
Itt szükséges idõpontot foglalniuk a látogatóknak azért, hogy elkerüljék a hosszas
sorbanállást. (De nem kötelezõ.)

ELKÉPESZTÕ ÉRTÉK

– A Seuso-kincs a római császárkor ké-
sõi szakaszából származó kincslelet. Ne-
vét a vadász- vagy Seuso-tál feliratán meg-
nevezett tulajdonosáról, Seusóról kapta.
Darabjai egy ünnepi lakomakészlet jelleg-
zetes tartozékai, köztük tisztálkodáshoz és
szépítkezéshez használt edényekkel. Tulaj-
donosa – feltehetõen egy háborús konflik-
tus elõl menekülve – a 4. század utolsó
évtizedeiben vagy az 5. század elején rejt-
hette el – tudtuk meg Pintye Gábortól, a
múzeum régészétõl. A leletegyüttes tizen-
négy nagyméretû ezüstedénybõl és egy réz-
üstbõl áll, amelyben az ezüstedényeket el-
rejtették. Ezek össztömege 68,5 kilogramm.
A Seuso-kincset az 1970-es években talál-
ták meg a Balaton környékén, majd illegá-
lis körülmények között jutott ki az ország-
ból. A magyar kormány a leletegyüttes elsõ
hét darabját 2014-ben (15 millió euróért),
a második felét 2017-ben (28 millió euróért)
szerezte vissza. A páratlan remekmûvek
saját korukban 2040 solidust érhettek. Eh-
hez tudnunk kell, hogy a negyedik század
végén, ötödik század elején egy solidusból
350 liter búzát vagy 109 liter bort lehetett
vásárolni, tehát már akkor is óriási érték-
nek számított.

AZ UNOKÁK IS EMLEGETNI
FOGJÁK

– A Seuso-kincs kiállítás kedden nyílt
meg Miskolcon, és alig egy hónap múlva
már nálunk lesz látható – vette át a szót az
igazgató. – Csak Nyíregyházán 20 ezer lá-
togatóra számítunk, ezért teljes stábbal dol-
gozunk majd. Ha valaki eljön a múzeum-
ba és megnézi a Seuso-kincset, biztos va-
gyok benne, annak még az unokái is emle-
getni fogják, annyira páratlan élményben
lesz része.

SZIGORÚ LÁTOGATÁSI REND

Román Zoltánné múzeumpedagógustól
megtudtuk, a kiállításnak szigorú látogatá-

si rendje lesz. Egy idõpontban maximum
40 látogató tartózkodhat a kiállítótermek-
ben, és a beléptetés 30 percenként törté-
nik majd, minden óra 00 és 30 perckor.
Érdemes tudni, hogy a látogatók maximum
25 percet tölthetnek a kiállítótérben. Õk az
épületet a fõbejáraton közelíthetik meg, de
az udvar felõl hagyhatják el, ahol gasztro-
nómiai élményben lesz részük. Császárko-
ri fûszereket, ételeket, italokat kóstolhatnak
meg. Mindemellett múzeumpedagógiai
foglalkozások, elõadók és kísérõkiállítás is
emeli majd a kincsek fényét.

JEGYVÁSÁRLÁS
A belépõjegyek megvásárolhatók:
– elõvételben március 1-jétõl a mú-

zeum pénztárában,
– a látogatás napján,
– elõreutalással.
Felnõtt teljes árú: 600 Ft/fõ
Kedvezményes (diák, nyugdíjas):

300 Ft/fõ

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

(Fotó: MTI)
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KÖZGYÛLÉS: A NAGYRENDEZVÉNYEKRÕL IS DÖNTÖTTEK
 
Néhány, de fontos napirendbõl álló, rövid közgyûlés

zajlott múlt csütörtökön a városházán. A képviselõk egye-
bek mellett tárgyaltak sokakat érintõ szociális kérdések-
rõl, állatparki beruházásról és döntöttek nagyrendezvé-
nyek kapcsán is.

 
Harmincnyolc egyedi szoba, konferenciaterem és le-

nyûgözõ panoráma – látványos szakaszba érkezett a
Pangea Ökocentrum és Szálloda építkezése Sóstógyógy-
fürdõn. Dr. Kovács Ferenc polgármesternek és Ágoston
Ildikó önkormányzati képviselõnek még múlt hétfõn mu-
tatta be a munkálatokat Gajdos László, a Nyíregyházi
Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetõje, a sajtó nyilvános-
sága elõtt.

AZ ÁLLATPARK ÜZEMELTETI

Az ökocentrum a Modern Városok Program keretében
valósul meg, de TOP-os (uniós) forrásból is fejleszt a város
az intézményben: Látogatócentrumot és hópárduckifutót
építenek. Az új létesítmények üzemeltetésérõl is döntöt-
tek a városi közgyûlésen, az elõterjesztést 17 igennel és 2
tartózkodással fogadták el a képviselõk, hogy a Nyíregy-
házi Állatpark lesz az üzemeltetõ.

KÖZVETLENÜL MEGBÍZVA

Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõ-
je így fogalmazott: – Úgynevezett in-house szabályok
alapján, közvetlenül megbízható az üzemeltetéssel a
Nyíregyházi Állatpark. Az elõterjesztésben meghatároz-
tuk az üzemeltetési díjakat is. Fontos az a lehetõség is,
hogy ismét bevételnövekedés lesz, a fejlesztések turis-
taszámot fognak növelni, ami az egész, sóstói projek-
tünkhöz kapcsolódik, vannak szállodaépítések és a
múzeumfalu is fejlõdik. Úgyhogy örülünk és támogat-
juk ezeket a kezdeményezéseket és természetesen ezt
a napirendi pontot is.

PÉLDA NÉLKÜLI
Nagy László, az MSZP önkormányzati képviselõje a

téma kapcsán azt mondta: – Az önkormányzat egy 100
százalékos támogatási intenzitású beruházást hajt végre
az állatparkban és miután az megvalósult, az állatpark-
nak átadva a beruházást: bérleti díjat kér majd érte. Ilyen-
re még nem volt példa az önkormányzat életében és nem
is tartom elfogadhatónak.

PLUSZ BEVÉTELT HOZ
Dr. Kovács Ferenc polgármester a közgyûlésen így rea-

gált Nagy László felvetésére:

– A beruházás plusz bevételt hoz
az állatparknak és a plusz bevétel
egy részét jelenti az üzemeltetési
díj. Fontos továbbá, hogy a költség-
vetésnél is szerepelt: az önkor-
mányzattól a saját cége, azaz az
állatpark kap még egyéb címen tá-
mogatást. Szeretnék megnyugtatni
mindenkit, hogy ezzel a döntéssel
az állatpark nem kerül rosszabb
pénzügyi helyzetbe!

NÕTT A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
A közgyûlésen emellett többek között elfogadták a szo-

ciális rászorultságtól függõ egyes pénzbeli és természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítását. Eszerint a kelengyetámogatás kere-
tében idén már nem 10, hanem 15 ezer forintot kapnak
az önkormányzattól a rászoruló családok gyermekszüle-
tés után. A lakásfenntartási támogatás is nõtt, akár havi
7200 forintot is kaphatnak a rászorulók.

(Részletesen foglalkozunk a kérdéssel a 3. oldalon.)

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK  – TÁMOGATVA
A város közigazgatási területén több helyszín kiemelt

fejlesztési területté nyilvánításáról szóló határozat módo-
sítását is elfogadták a közgyûlésen.

Béres Csaba, a Jobbik önkormányzati képviselõje kiemel-
te: – A beruházások folyamatosan zajlanak és még várha-

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSRA IS JUT ÚJABB 400 MILLIÓ
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ke-

retén belül újabb pályázatot nyert Nyíregyháza önkor-
mányzata, amely az Egészségügyi Alapellátás fejleszté-
sére fordítható. Ez már a második ütem lesz, ingatlanok
komplex fejlesztését és eszközbeszerzést is tartalmaz a
400 millió forintos projekt.

A nyíregyházi önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az
Egészségügyi Alapellátásra, az elmúlt négy évben is több
százmillió forintot fordított fejlesztésekre. Történtek ön-
kormányzati saját erõ felhasználásával korszerûsítések, az
Egészségügyi Támogatói Alap Program keretén belül pá-
lyázhattak háziorvosok infrastrukturális fejlesztésekre és
eszközbeszerzésre, európai uniós projekteknek köszön-
hetõen a jósavárosi és a Vay Ádám körúti rendelõk felújí-
tása valósult meg, amely összesen 7 orvosi praxist jelent.
Ezen kívül megvalósult a Városi Rendelõintézet és a Mici-
mackó Bölcsõde épületében mûködõ védõnõi szolgálat
energetikai korszerûsítése, illetve kívülrõl és belülrõl is
felújították a kis SZTK-t.

HÁROM HELYSZÍNEN TERVEZNEK
– Jelenleg több mint 400 millió forintnyi fejlesztés van

a tervezõasztalon. Szeretnénk a Fenyõ utcai rendelõt fel-
újítani, a Bokréta utcán egy egészségcentrumot létesíteni
hajléktalan személyek számára, a Csillag utcán felújítani
a romos saroképületet. Itt az alapellátáshoz kapcsolódó
funkciók kapnának helyet – mondta el kérdésünkre Jászai
Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere.

EGÉSZSÉGCENTRUMOK LÉTESÜLNEK
Ami a lehetséges részleteket illeti: a Fenyõ utcán található

körzeti orvosi rendelõ felújítását követõen védõnõi szolgálat
is helyet kap az épületben. A Csillag utcán, az önkormány-
zati tulajdonban lévõ, használaton kívüli épület átalakításá-
val, korszerûsítésével egy egészségcentrum létesül, 7 orvosi
rendelõvel. Ebben is az alapellátáshoz kapcsolódó funkciók
kapnak majd helyet. A pályázat lehetõséget ad a hajlékta-
lanok 24 órás egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatás
kialakítására. Ezért a Bokréta utcai, THG Nonprofit Kft.
tulajdonában álló ingatlanon egészségügyi centrum épül

tóak is. Ehhez szükséges bizonyos területeknek a szélesíté-
se, bõvítése, hogy ezek megvalósulhassanak. Már vannak
és korábbi közgyûlési napirendi pontként szerepeltek Nyír-
egyháza több területét érintõ beruházások – azokat a terü-
leteket, ahol mindezek megvalósulnak, kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította a közgyûlés. Most ezeknek a köre bõ-
vül majd – utcák szélesítése, illetve a Bokréta utca sarkán
egy egészségügyi centrumnak a kialakításához szükséges
területrésznek a kiemelt fejlesztési területté való nyilvání-
tása van a napirendi pontban. Támogatjuk az elõterjesztést.

(A témáról bõvebben a 8. oldalon írunk.)

NAGYRENDEZVÉNYEK

A képviselõk döntöttek még az idei, idegenforgal-
mi szempontból is jelentõs nagyrendezvényekrõl.
Nyíregyházán 2018-ban hét lesz belõle:

Helló Nyíregyháza! (április 22.)
Városnapok (május 18-19.)
Gyermeknap (május 27.)
Múzeumok Éjszakája (június 23.)
XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál

(augusztus 16–21.)
Tirpák Fesztivál és Pálinkanap

(szeptember 22-23.), valamint
Évbúcsúztató rendezvények

(november 24. – december 31.)

  (Szerzõ: Dér Vivien)

az önkormányzat tulajdonában lévõ „éjjeli menedékhely”
épülete mellett, amely a hajléktalanok háziorvosi ellátá-
sát napi 24 órában biztosító szolgáltatásnak ad helyet.

Dr. Kovács Ferenc

Idén is lesz Helló Nyíregyháza!, méghozzá április 22-én

A Városi Rendelõintézet felújított épületét tavaly adták át
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FELÚJÍTJÁK A TELJES TÜNDE UTCÁT
Szerkesztõségünkhöz is eljutott egy, a napokban az

egyik helyi rádióban feltett hallgatói kérdés, amely a Tün-
de utca állapotára vonatkozott. Utánajártunk: a tavalyi
munkák lezárása nem a felújítást jelentette, az még csak
most következik!

Ki ne emlékezne rá azok közül, akiknek rendszeresen
van tennivalója a környéken, hogy hosszabb idõre is tü-
relmet kért az önkormányzat 2017-ben, a zárt csapadék-
csatorna-rendszer kapacitásának növelése során elvégzett
munkáknál? Mint ismert, többször nem várt körülmények-
kel, megoldandó feladatokkal szembesültek a kivitelezõk,
amely – a közlekedõk biztonságát kiemelten figyelembe
véve – kitolta a megvalósítás idejét. A munkák során meg-
szüntették a korábbi beton csõcsatornákat, s helyükre na-
gyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsatornák kerültek.

ELÕSZÖR JAVÍTÁS

Történt mindez a szükséges helyeken útburkolatbon-
tással, az eredeti pályaszerkezettel megegyezõ helyreállí-
tással, a Debreceni út Tünde utcai csomópontjától egé-
szen a Kéményseprõ utcáig. Persze, most messze nem
olyan az állapot, mint amilyennek szeretnénk, de ennek
is oka van, pontosabban mindez egy komplex terv része.
Az önkormányzat pályázatok és projektmenedzsment
referatúra vezetõjétõl megtudtuk: amint az idõ engedi, az
útburkolat garanciális javításait elvégzik, azonban fontos
megjegyezni, hogy még ebben az évben elindul a Tünde
utca komplett pályaszerkezetének a felújítása, ráadásul
kerékpárút is épül arra.

INDUL A KOMPLEX FELÚJÍTÁS

Hagymási Gyula konkrétan arról tájékoztatta szerkesz-
tõségünket, hogy egy uniós (TOP) program részeként ter-
vezhetõen 2018-ban megindul a Tünde utca burkolatfel-

újítása a Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomó-
pontig bezárólag 2459,96 méter hosszan. – Az útépítéssel
érintett járdaszakaszoknál megtörténik az akadálymentesí-
tés, a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, ahol szükséges,
forgalombiztonsági berendezéseket is beépítünk.

KERÉKPÁRÚT IS ÉPÜL
– A burkolat felújítása során szintbe helyezzük a meglé-

võ, zárt csapadékvíz-elvezetõ rendszer tisztítóaknáinak
fedlapjait, továbbá néhány esetben átépítjük a tisztítóak-
nát. Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltburkolat lé-
tesül, megtörténik a peronok átépítése, akadálymentesítése
is – mondta.

A referatúravezetõ azt is kiemelte, egy másik hasonló
jellegû programból az önkormányzat bicikliutat is épít a
környéken, mely egyébként egy nagyobb hálózat része
lesz. A tervek szerint ugyanis a már meglévõ, nemrég ki-
épült Kígyó utcai csomóponttól egészen Borbányáig ér
majd a kerékpárút, melynek fontos része a Tünde utcai
szakasz. Eszerint a „Fenntartható városi közlekedésfejlesz-
tés” (szintén TOP) forrásból a Tünde utca nyomvonalával
párhuzamosan, a páratlan oldalon kerékpáros létesítményt
kíván megvalósítani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, melynek kivitelezése várhatóan szintén
megindul a 2018-as évben.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

2018-BAN KEZDÕDIK A KIVITELEZÉS, MELYNEK A BICIKLISEK IS ÖRÜLNEK
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...AMIKOR MÁR NINCS VISSZAÚT
LELKI SEGÍTSÉG IS JÁR, HA MEGBETEGSZÜNK

„15 éves koromban derült ki a vesebetegségem. Több
mûtétem is volt, 10 évig nefrológiai gondozásra jártam,
24 éve pedig már dialízist kapok. Nekem volt idõm erre
felkészülni, tudtam, hogy eljön ez a pillanat, de sokaknál
egyik napról a másikra következik be és ez hatalmas nagy
sokk.”

Hetente háromszor, négyórás elfoglaltság. Fehér falak
között, kórházban. Nem fáj, de képes egyik napról a má-
sikra felütni a fejét, és onnan már nem minden esetben van
visszaút. Teljesen megváltoztatja az embert, és a beteg nem
tehet mást, mint megtanulni: ezzel együtt kell élni!

KÖZEL EGYMILLIÓ BETEG

A vesebetegség ma népbetegség. Nagy nemzetközi fel-
mérések szerint Európában minden tizedik, Amerikában
minden hetedik-nyolcadik ember érintett benne. A ma-
gyarországi adatok alapján pedig a lakosság 10 százalé-
kánál lehet igazolni a vesemûködés zavarát, vagyis
800 000 lakosnál – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Sze-
gedi János igazgató fõorvos.

TÖBB MINT 30 ÉVE

Kutasi Irén, a Vesebetegek Egyesületének elnöke már
30 éve vesebeteg. 15 évesen derült fény a problémájára,

de kezdetben csak gondozásra járt, 24 éve pedig már dia-
lízist kap.

– Nekem volt idõm felkészülni arra, hogy sajnos eljön
az idõ, amikor már dialízist kell hogy kapjak, de van, aki-
nél ez egyik napról a másikra következik be. Ez mindenki
életében nagyon nagy változást jelent és ezzel együtt ha-
talmas sokkot. Mindenki másként fogadja a hírt. Van, aki-
nek fizikailag is fájdalmas, de leginkább lelkileg terheli
meg igazán az embert. Ha valaki alkalmas vesetransz-
plantációra, annak az kiutat jelent, és ezzel együtt egy
jobb élet reményét, de aki nem, annak meg kell tanulni
együtt élni ezzel. Az egyesületünk legfõbb célja is ez, hogy
összefogjuk a vesebetegeket, érezzék, nincsenek egyedül.
A rászorulóknak gyógyszereket váltunk ki, élelmiszercso-
magot osztunk és minden évben megrendezzük a vese
világnapja programot is, hogy felhívjuk a figyelmet: a be-
tegség megelõzhetõ.

VESE VILÁGNAPJA A PLÁZÁBAN
A vese világnapot 2018-ban immár tizenharmadik

alkalommal rendezik meg 6 kontinens több mint 100
országában, köztük Magyarországon is. Idén Nyíregy-
házán március 9-én a Nyír Plazába várják az érdeklõ-
dõket. 11 órakor kezdõdik a program, ami kiegészül
egy egészségnappal is. Amellett, hogy a résztvevõk
elõadásokat hallgathatnak meg a vesebetegségrõl, a
védõoltásokról és a cukorbetegségrõl, orvosokkal való
konzultációra és egészségügyi szûrésekre is lehetõ-
ség nyílik majd. Részletes program: nyiregyhaza.hu.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TIZENKILENCEN ÚJ VESÉT KAPTAK
– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 dialízisköz-

pont mûködik (Nyíregyháza, Kisvárda, Mátészalka). A
hét minden napján lehetõség van a járóbeteg-ellátás-
ban a vesebetegek kivizsgálására, kezelésére. Jelenleg
a megyében 374 beteg részesül vesepótló kezelésben.
Mindemellett 2017-ben hazánkban 297 vese-, 6 vese-

és hasnyálmirigy-átültetés történt, ebbõl 40 élõdono-
ros transzplantáció volt. 2017. évben Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyébõl 19 beteg kapott új vesét.  2018-
ban, a mögöttünk álló két hónapban is sor került már 58
vese-, 2 vese- és hasnyálmirigy-transzplantációra. Eb-
bõl megyénkbõl 5-re.

(Fotó: archív)
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60 ÉVE TÖRT FEL A SÓSTÓI GYÓGYVÍZ!
200 ÉVES FÜRDÕKULTÚRÁNKBAN MÉRFÖLDKÕ VOLT AZ 1958-AS ESEMÉNY

 
Hazánk olyan termálvízkinccsel rendelkezik, amely

mind mennyiségében, mind minõségében kiemelkedõnek
számít világviszonylatban is. A magyar hévizek hatásu-
kat tekintve egyedülállóak, sehol máshol nem található
ilyen magas hõmérsékletû és oldott ásványianyag-tartal-
mú, egyben megannyi betegség kezelésére, megelõzésé-
re alkalmas termál- és gyógyvíz. Magyarország területé-
nek 80 százaléka alatt lelhetõ fel termális ásvány-, illetve
gyógyvíz – köztük nálunk, Nyíregyházán is. E téren hat-
van éve nagy dolog történt...

 
Megyénkben jelenleg 32 mélyfúrású termálkút bizto-

sítja a közfürdõk, uszodák melegvíz-bázisát, amelybõl 7
a nyíregyházi fürdõket üzemeltetõ Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
mûködési területén található. A Júlia fürdõ termálvíz-ellá-
tását 1, a Sóstón üzemelõ fürdõk (Aquarius Élményfürdõ,
Aquarius fürdõgyógyászat, Parkfürdõ, Fürdõház, Tófürdõ)
vízigényét 6 termálvízforrás biztosítja.

GYÓGYVÍZ 1000 MÉTERRÕL
A nyíregyházi fürdõk üzemeltetése céljából mintegy 420

ezer köbméter, 52 oC hõmérsékletû, orvosilag minõsített
gyógyvizet hoznak a felszínre évente. A közel 1000 méter
mélységbõl kitermelt gyógyvíz magas, átlagosan 4000 mg/
liter oldottanyag-tartalmú, nátrium-kloridos, hidrogén-kar-
bonátos, jódos, brómos ásványvíz.

HATVAN ÉVE TÖRT FELSZÍNRE
Városunk mintegy 200 évre visszanyúló fürdõkultúrájá-

ban mérföldkövet jelentett az elsõ mélyfúrású termálkút lé-
tesítése. Az 1950-es években a térségben elkezdett geológiai
kutatások Pávai Vajna Ferenc nevéhez köthetõk. Nyíregyhá-

zán is az õ tervezési és kivitelezési elképzelései, tanácsai
alapján indult meg a munka, melynek eredményeként a Sós-
tói-tó partján 1958. március 3-án 52 oC hõmérsékletû hévíz
tört a felszínre. A kút kivitelezõje a Ceglédi Mélyfúró Vállalat
volt. Még ebben az évben készült el az Igrice patak part-
ján a 2. számú termálkút. Ezeket követte további 4 ter-
málforrás létesítése 1961-ben, 1968-ban, 1991-ben és
2011-ben Sóstón, illetve 1968-ban a Júlia fürdõ területén.

HATSZÖGÛ, OLASZ, IKER TERMÁL
Ezzel indult el az a fürdõfejlesztési folyamat, amely a

mai napig tart. A kezdetet a sóstói tavak északi partjánál
elhelyezkedõ mintegy 8 hektárnyi õspark területén a Park-
fürdõ építése jelentette. Ez elõször 3 medencével, az 1000
köbméteres (a köznyelvben hatszögûnek is becézett) ter-
málmedencével, a 60 köbméteres gyermekmedencével és
a 8 pályás, 50 méteres úszómedencével nyitotta meg ka-
puit 1962. május 1-jén. A növekvõ vendégigények kielé-
gítésére újabb medencék létesültek, 1974-ben az „olasz”

medencével, 1978-ban az iker termálmedencével, 1981-
ben egy iker gyermekmedencével bõvült a vízfelület. Az
„olasz” medence nevének eredete érdekes, mert bár va-
lóban egy fiatalos gigoló benyomását kelti, becenevét pusz-
tán a kezdeti gépészeti technológiája adta, mely az olasz-
országi Castilione cégtõl származott.

A MULTIFUNKCIÓS JÚLIA
A városlakók köztisztasági fürdõzési igényeit kielégí-

tendõ 1972-ben épült meg a Júlia fürdõ a Malom utcán,
amely a késõbbiekben egy több ütemben zajló rekonst-

rukció révén vált multifunkcionális gyógyfürdõvé. A név
eredete itt is érdekes, hiszen a mai fürdõ helyén 1897-ben
épített korszerû gõzmalmot Schlichter Gyula, aki lányá-
ról, Júliáról nevezte el a malmot, így a névválasztás adta
magát a fürdõ esetében is.

XXI. SZÁZADI FÜRDÕKULTÚRA
A fürdõfejlesztések jelentõs állomása volt a Széchenyi-

terv keretében 2005-ben megépült Aquarius Élményfür-
dõ, amely a fürdõszolgáltatások vezérterméke lett váro-
sunkban. A 2011 nyarára megvalósult nagyívû fejlesztés-
nek köszönhetõen a XXI. század fürdõkultúrája bontako-
zott ki a Parkfürdõben. Korszerû beléptetõ- és öltözõrend-
szer, élmény-, sport- és gyógymedencék, attraktív vendég-
látóegységek, különleges zöldfelület és növényvilág, funk-
cionális térkapcsolatok, parkbútorok, video- és hangrend-
szer, világítástechnika tette európaivá a strandot.

ELISMERT GYÓGYVÍZ MINÕSÍTÉS
A fürdõk üzemeltetését végzõ gazdasági társaság fon-

tos feladatának tekintette, hogy a kitermelt termálvízkincs
valamennyi forrása elismert gyógyvíz minõsítést kapjon.
A korábbiakban ilyen minõsítéssel csak három termálkút
rendelkezett. 1985-86. években a Jósa András Kórház je-
les orvosai, dr. Varjú Tibor, dr. Papp István és dr. Berecz
Ilona „kettõs vak” kísérletet végeztek klinikai körülmé-
nyek között, a sóstói termálvíz gyógyító hatását vizsgálva.
A vizsgálat eredményeként megállapították, hogy az I-es,
II-es és IV-es számú kútból kitermelt termálvíz sikeresen
alkalmazható számos mozgásszervi betegség gyógykeze-
lésére. A kísérlet eredményeire alapozva az Egészségügyi
Minisztérium az „elismert gyógyvíz” minõsítést engedé-
lyezte az üzemeltetõ számára.

GYÓGYFÜRDÕINK LETTEK
2012. évben a még nem minõsített III-as, V-ös és VI-os,

valamint a Júlia termálkút vize is gyógyvíz minõsítést nyert,
így végre lehetõvé vált a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. által üze-
meltetett fürdõk gyógyfürdõvé minõsítése. A társaság az
Országos Tisztiorvosi Hivatalnál kezdeményezte a sóstói
Parkfürdõ, az Aquarius Élményfürdõ, a Fürdõház, vala-
mint a Júlia fürdõ tekintetében a gyógyfürdõ megnevezés
engedélyezését. Az OTH a benyújtott dokumentációk, az
elvégzett vizsgálatok és a helyszíni szemle alapján hozott
határozatában valamennyi fürdõben engedélyezte a gyógy-
fürdõintézmény megnevezés használatát, így Nyíregyhá-
za az ország legjelentõsebb gyógyfürdõvárosainak sorába
került.

GYÓGYHELY LETT SÓSTÓ
Következõ célként Sóstógyógyfürdõ gyógyhelyként tör-

ténõ elismerése fogalmazódott meg. A gyógyhely cím
elnyerése olyan turisztikailag különleges települések so-
rába emeli a városrészt, mint Hévíz, Parád, Harkány vagy
Gyula. A hosszas hatósági eljárás eredményeként meg-
állapítást nyert, hogy a településrész rendelkezik elismert
gyógytényezõkkel (gyógyvíz, gyógyklíma), a gyógyté-
nyezõk igénybevételének gyógyintézményi feltételeivel,
a gyógyítás zavartalanságát, nyugalmat biztosító környe-
zeti feltételekkel (megfelelõ zajszint, elõírt levegõtiszta-
ság, rendezett környezet, kiterjedt zöldfelületek), a pihe-
nés infrastruktúrájának teljességével. Az illetékes eljáró
hatóság 2013. évben határozatában Sóstógyógyfürdõt
az ország tizenharmadik gyógyhelyévé minõsítette.

GYÓGYÁSZATTAL BÕVÜLÕ ÉLMÉNYFÜRDÕ
Ezen szakmai eredmények alapján került sor az Aquarius

Élményfürdõ bõvítésére. 2015-ben egy 1400 négyzetmé-
ter alapterületû, korszerû fürdõgyógyászati szárnnyal gaz-
dagodott a komplexum, benne fürdõorvosi ellátással,
balneo- és fizikoterápiás részleggel. Ezen túl mobil sátor-
fedést kapott az 50 méteres uszoda, így alkalmassá vált a
téli üzemeltetésre is, ami létfontosságú volt a városi vízi
sportok és úszásoktatás számára.

ÖTCSILLAGOS TANÚSÍTÁSOK
A nyíregyházi fürdõk az elmúlt idõszakban mutatott

dinamikus fejlõdését mintegy megkoronázandó, a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. 2016-ban pályázatot nyújtott be a Nem-
zetgazdasági Minisztérium által létrehozott és mûködte-
tett nemzeti tanúsító védjegy elnyerése céljából. A védje-
gyet gyógyfürdõ, élményfürdõ és strandfürdõ kategóriák-

ban pályázták. A Magyar Fürdõszövetség minõsítõ szak-
bizottsága által lefolytatott eljárás rendkívül szigorú krité-
riumrendszere alapján a Parkfürdõ, az Aquarius Élmény-
fürdõ és az Aquarius fürdõgyógyászat a legmagasabb, öt-
csillagos minõsítést nyerték el!

ÚJABB KORSZERÛSÍTÉSEK

Természetesen a fürdõk és azok környezetének fej-
lesztési folyamata ezzel nem állt meg. 2018 nyarán in-
dul a Júlia fürdõ épületenergetikai rekonstrukciója. A
fürdõben megvalósuló korszerûsítési munkákat mint-
egy 190 millió forint ráfordítással tervezi az üzemelte-
tõ. A tervezési munkákat követõen, várhatóan a nyári
strandszezon után megkezdõdik a Tófürdõ felújítása,
amely 223 millió forintos beruházási összeg felhaszná-
lásával nyer új, de a hagyományokon nyugvó arcula-
tot, szolgáltatási rendszert. Büszkén mondhatjuk el:
kezdetben volt a termálvíz, amely olyan világot terem-
tett a nyíregyháziak és az ide látogató turisták számára,
melyben testet, lelket gyönyörködtetõ élmények része-
sei lehetnek. Városunk fürdõkultúrája pedig tovább fej-
lõdik, hogy szeretve kedvelt pihenõhelyünk még hosszú
éveken át fogadhassa a következõ generációk sorát.

(Forrás: Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt., Kelet-Magyarország)

Az archív felvételen még a fúrótorony is látható a
csónakázótó hátterében, a mai Parkfürdõ területén

A Júlia népszerûsége töretlen, felújítása folytatódik

XXI. századi fürdõkultúra Sóstón
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 3., szombat 19.00 Chicago, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad

Március 5., hétfõ 19.30 A rózsák háborúja, Bozóky bérlet, Krúdy Kamara

Március 6., kedd 19.30 A rózsák háborúja, Õze bérlet, Krúdy Kamara

Március 7., szerda 19.30 A rózsák háborúja, Ruttkai bérlet – Vidám „D” bérlet, Krúdy Kamara

Március 9., péntek 19.30 A rózsák háborúja, Latinovits bérlet, Krúdy Kamara

17 ÉV UTÁN VÉGE A HÁZASSÁGNAK
PATRÍCIA „RINGBE” LÉP A RÓZSÁK HÁBORÚJÁBAN

Kuthy Patrícia, a Móricz Zsigmond Színház mûvésze
mindent elkövet, hogy 17 együtt töltött év után elüldöz-
ze férjét a családi „fészekbõl”.

Erre A rózsák háborúja címû darabban kerül sor, amely-
nek premierje március 2-án este lesz a Krúdy Kamarában.
A remek szórakozást ígérõ elõadásban a Rózsa-házaspár
élettörténetét követhetik nyomon a nézõk „bimbózó” sze-
relmük kibontakozásától egymás elleni ádáz viaskodásu-
kig, amikor tüskéiket egymásnak szegezve, galádságban
a másikat „túllicitálva”, távozásra akarják bírni az egykor
hõn áhított kedvest.

BOSSZÚBÓL DOKTORÁLHATNÁNAK

– A feleséget játszom, Rák Zoltán pedig a férjemet –
nyilatkozta lapunknak Patrícia. – Széles Zita és Gulácsi
Tamás az ügyvédeinket alakítják. Kollégáimmal remekül
megértjük egymást, ami különösen fontos egy humorral
teli elõadás esetében. A házaspár kemény „csatákat” vív
egymás ellen, aminek a lakás berendezési tárgyai is ká-
rát látják. Rengeteg kellékre van szükségünk, idõre kell
sok mindennek megtörténnie, ezek összehangolása nem
egyszerû feladat. A színpad két oldalán van a nézõtér,
úgy kell játszanunk, hogy mindkét oldalon ülõk lássanak
és halljanak mindent. Néhány évvel ezelõtt megnéztem
a Michael Douglas és Kathleen Turner fõszereplésével
forgatott filmet, ami nagyon tetszett, ezért örültem, hogy
a Móricz Zsigmond Színház bemutatja Warren Adler mû-
vét. A sztori alapjaiban nálunk is megmaradt, de magyar
környezetben játszódik a történet.

CSALÁDI JÁTSZMÁK TANULSÁGOKKAL

Mint elmondta, azzal indul az elõadás, hogy két fiatal
egymásra talál. Évekig élnek együtt, de egyszer csak az

általa játszott asszony válni akar, a saját életét akarja élni,
mert úgy érzi, eddig a férje árnyékában teltek napjai. A
párja kezdetben szeretné maradásra bírni õt, ám hama-
rosan meggondolja magát, nem ellenzi a szakítást, de
szintén ragaszkodik a csodás otthonukhoz. Ettõl kezdve
módszeresen teszik tönkre egymás életét és persze a
mesés lakást. Ész nélküli tetteiken a nézõk remekül szó-
rakoznak. Hasonló szituációkat mindenki ismerhet, most
azonban kívülrõl láthatja a „vérre menõ” családi játsz-
mák komikus voltát, ugyanakkor az is világossá válik,

mindez milyen értelmetlen, s mit kellene másképpen ten-
ni. Sokkal jobb nevetve szembesülni a hibáinkkal.

REMEK SZEREPEK

– Ez az évad számomra minden szempontból szuper
volt – folytatta Patrícia. – Remek szerepeket kaptam, kivá-
ló rendezõkkel dolgozhattam... A Sherlock Holmesban hu-
szonötször öltözöm át tetõtõl talpig, miközben utcagye-
rektõl öregasszonyig a legkülönbözõbb karakterek bõré-
be bújok.

ÖRÖMJÁTÉKOK

Egy reményvesztett nõt alakítok a Leenane szépében,
aki egy boldogabb élet lehetõségéért pokoli utat jár be.
Nagyon szeretjük ezt az elõadást, komoly színészi feladat.
A Chicagót, amelyben Morton Mamát alakítom, szintén
kedvelem. A zenés mûfaj is közel áll hozzám, ennek a
musicalnek a dalai pedig különösen. A börtönben õ a fõ-
nök, egy kis csúszópénz ellenében gondoskodik az elítélt
lányokról. Alkatilag teljesen más típusú színésznõk szok-
ták játszani ezt a szerepet, épp ezért tartom izgalmasnak
a feladatot. Számomra igazi örömjátékok ezek, amikért
érdemes színésznek lenni.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Kuthy Patrícia és Rák Zoltán
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A legtöbb kislány csillogó szemekkel figyel minden
menyasszonyt, és már akkor elképzeli, mi több, megter-
vezi, milyen lesz, amikor õ fog ott állni. Addig azonban
megtapasztal szerelmeket, csalódásokat, szenvedést és
elvesztést, mígnem megismeri élete párját és átéli vele
az egyik legszebb pillanatot: a bizonyos IGEN kimondá-
sát, akár éjszaka, csillagos égbolt alatt, erdõben, vagy
éppen virágos mezõn...

Ma már egyáltalán nem meglepõ, ha egy esküvõn nem
võfély, hanem ceremóniamester szórakoztatja a nászné-
pet, a bizonyos IGEN-t pedig nem házasságkötõ terem-
ben, még az ünnepi lakoma elõtt, hanem akár hajnalban,
egy hegytetõn mondja ki a pár. Ha ugyanis a „nagy nap-
ról” van szó, ami egyszeri és megismételhetetlen, szinte
már nem létezik lehetetlen.

NINCS LEHETETLEN

Bár jogilag továbbra is abból lesz házasság, ami anya-
könyvvezetõ elõtt köttetik, de egy új szolgáltatás elterje-
désével – szertartásvezetõ – már arra is van lehetõség, hogy
a hivatalos igen kimondá-
sa elõtt vagy után (bármi-
kor), az ország bármely
pontján, helyszíni és idõbe-
li korlátok nélkül – éjjel
vagy hajnalban –, egy
hegytetõ, egy családi ott-
hon, egy szép kastély, vagy
egy fákkal, ligettel övezett
tisztás adjon otthont a ce-
remóniának. Ezekbõl a
nyíregyházi Zentai Editnek
pedig már kijutott bõven.
Hétrõl hétre az esküvõk
mámorában él: zenekarok-
kal lép fel, ceremóniamesterkedik, vagy éppen szertartást
vezet. Vallja, minden esküvõ gyönyörû és megismételhe-
tetlen. Õ pedig csupán ehhez segít érzelmeket közvetíte-
ni és persze megélni a pillanatot.

AKINEK MÁR NEM IDEGENEK AZ „IGENEK”
EDIT MEGVALÓSÍTJA A MENYASSZONYOK ÁLMÁT, AKÁR AZ ÉJ LEPLE ALATT IS

„...ÉS MÁR OTT IS ÁLLTAM”

Edit évekkel ezelõtt a Megasztár címû tehetségkutató
mûsornak köszönhetõen kezdett el zenekarokkal dolgoz-
ni és aztán kapott lehetõséget arra, hogy rádiózzon is.
Késõbb, egyik lehetõség adta a másikat, és a hangját el-
kezdte használni esküvõkön is. Kezdetben ceremónia-
mesterként, majd öt évvel ezelõtt már szertartásvezetõ-
ként is.

– Már öt éve, hogy a zenekarral elmentem énekelni
egy esküvõre. Várakoztunk, hogy végre belépjen az ifjú
pár a bálterembe és elkezdõdhessen a tánc, de azt vettük
észre, hogy hirtelen óriási lett az izgalom. Kiderült, hogy
az általuk rendelt szertartásvezetõ egyszerûen nem jelent
meg és telefonon keresztül sem lehetett elérni. A szertar-
tás szövege forgatókönyvszerûen ott állt megírva, csak
éppen nem volt, aki felolvassa és levezesse a ceremóniát.
Az esküvõszervezõ pánikban volt, hogy akkor most mi
lesz. Aztán odajött hozzám és azt mondta: Editke, te rádió-
zol, tudsz beszélni, legyél te most a szertartásvezetõ. Alig
telt el pár perc és én már a pulpitus elõtt álltam. Szeren-
csére nagyon jól sikerült, azóta pedig már ez az egyik
foglalkozásom.

EGYEDI ÉS SZEMÉLYRE SZABOTT

– Én hiszem, hogy az esküvõnek ezt a pillanatát meg
kell élni. Akarom, hogy a boldogságtól remegjen, sírjon a
násznép, és mindenki figyeljen a ceremóniára, kapjanak
egy szeletet az élménybõl. Persze, mindez egy jó kis ku-
tatómunkát igényel. Miután megkeres az ifjú pár, megké-
rem õket, hogy meséljenek magukról külön-külön, és kö-
zösen is. Mindenre kíváncsi vagyok. Mikor születtek, há-
nyadik gyerekek a családban, hogyan ismerkedtek meg,
mi volt a varázsa, hogyan történt a lánykérés, miért õ az,
akit párjuknak választottak. Ezeket felhasználva aztán a
szertartáson már egy mesébe kezdek – hiszem, hogy min-
denkinek van egy története – és olyanná varázsolom a
nagy pillanatot, amilyenné az ifjú pár szeretné.

ESKÜVÕ, STAND UP-OS FORMÁBAN
– Szertartásvezetõként mindig oda és arra az idõ-

pontra érkezem, amire a pár szeretné. Voltam már pél-
dául éjszaka is szertartást vezetni, nem is egyszer. Fél-
homályban, gyertyafény és csillagszóró mellett. Elõfor-
dult, hogy stand up-os formában adtam össze a párt, de
arra is emlékszem, amikor sikerült újra összehoznom a
menyasszonyt az édesapjával. A szülõk elváltak, az
apukával évekig nem beszélt a lánya. Végül az öröm-
apa mégis eljött az esküvõre. Volt egy kis dacoskodás,
nem akartak együtt bevonulni. Már mindenki kint ült a
helyszínen, az örömapát odavittem a menyasszonyhoz,
megfogtam a kettejük kezét, majd akartam, érintsék meg
egymást, értsék meg, ez csodás dolog. Sikerült elérnem,
hogy az apa kísérje be a lányát.

Edit azt mondja, imádja a munkáját. A legtöbb párral
ráadásul tartja is a kapcsolatot, így külön öröm számára,
amikor az esküvõ után már arról kapja a hírt, hogy hama-
rosan a gólya is meg fog érkezni.

– Élvezettel csinálom. Boldog vagyok, amikor esküvõ
után hajnalban beülök az autóba és fújok egyet. Mindig
megköszönöm az égieknek, hogy megint jó volt és bol-
dog szemeket láttam. Elértem, amit akartam. Itt hagytam
valamit magamból...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Zentai Edit
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25FEBRUÁR
VASÁRNAP

22FEBRUÁR
CSÜTÖRTÖK22FEBRUÁR

CSÜTÖRTÖK

25FEBRUÁR
VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 4., vasárnap 20.30 Nyíregy-
háza Spartacus–Dorog labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

Március 4., vasárnap 17.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Dorog
labdarúgó-mérkõzés

Március 4., vasárnap 11.00 Tiszavas-
vári úti csarnok, Kölcsey DSE–Kazinc-
barcika kézilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

FITTVASÁRNAPELHUNYT LÁZÁR BENCE
Elhunyt a Szpari korábbi játékosa,

Lázár Bence. Nagy tervekkel érkezett
néhány éve Nyíregyházára Újpestrõl.
Az edzések során aztán folyamatosan
fájdalmat érzett, ezért 22 esztendõsen
úgy döntött, befejezi a labdarúgást. Egy
évvel késõbb kiderült, hogy leukémiá-
val küzd. Kezelések, mûtétek után úgy
tûnt, legyõzte a betegséget, ám múlt
csütörtökön hajnalban itt hagyott ben-
nünket. Mindössze 26 éves volt.

PARASPORT NAP
A MediBall alapjait is gyakorolhat-

ták a fiatalok a Zay Anna Szakgimná-
ziumban. Ezt a sportágat is kipróbál-
hatták a Magyar Parasport Napon. Több
programmal is várták az érdeklõdõket
a szervezõk. Volt ülõröplabda és erõ-
emelés, valamint csörgõlabda és vak-
foci is. A tavalyi év végén döntött arról
a parlament, hogy megtartják a Magyar
Parasport Napot, ahol megünneplik a
sportolókat, illetve felhívják a társada-
lom figyelmét a fogyatékkal élõkre.

ÉRMES BOKSZOLÓK
Miskolcon rendezték az Avas Kupát,

ahol az NYVSC-Big Boxing két verseny-
zõvel vett részt. Egy arany- és egy ezüst-
éremmel zárták a mieink a versenyt,
Beri Kevin junior +80 kilogrammban
elsõ helyen végzett, míg Kovács Tamás
ifjúsági 60 kilogrammban második he-
lyen zárt. A nyíregyházi ökölvívók a kö-
zelmúltban több rangos versenyen is jól
szerepeltek.

KARD CSAPATGYÕZELEM
Eredményesen szerepeltek az

NYVSC Kard és Kerekesszékes Vívó
Szakosztály gyermek korosztályú vívó-
palántái Debrecenben. A részt vevõ
egyesületek közül a nyíregyháziak ér-
ték el a legjobb helyezéseket. Leány
kard: 1. Halász Panna. Fiú kard: 1.
Godó Frigyes, 2. Varga Csanád, 3.
Szántó Dávid és Godó Vilmos, 6. Szán-
tó Ádám, 15. Kalocsai Gergely.

JEGYZET

SZUPERDÖNTÕ

Vasárnap, 8.15. Az átlagember ilyen-
kor bújik ki a takaró alól. Kint mínusz 8
fok, a jégvirágos ablakon kitekintve egy
meleg kávéval a kézben kimozdulni sincs
kedve az embernek.

Vasárnap, 8.15. Hölgyek érkeznek a
Continental Aréna bejáratához. Mínusz
8 fok, jégvirág a parkoló autók ablakán.
A meleg kávé már csak emlék, a takaró
helyét átvette a törülközõ. Még 45 perc
a kapunyitásig, de néhányan inkább kint
fagyoskodnak, hogy az elsõ sorokban le-
gyen helyük Rubint Réka óráján. Elvégre
Fittvasárnap van.

És csak jönnek, jönnek a résztvevõk.
Húsz perccel a kezdés elõtt már tele a
Continental Aréna küzdõtere, a késõn éb-
redõk azonban leleményesek, irány az
emeleti folyosó. Kivetítõ van, így ponto-
san látják mit kell csinálni. Fõként nõk
jönnek – fotós kollégám meg is jegyzi,
ma néhány családnál vagy elmarad a
húsleves, vagy nagyon korán keltek a höl-

gyek. Aztán tíz órakor megérkezik Réka,
ekkor már egy gombostût sem lehet leej-
teni. 750 ember keze lendül egyszerre a
magasba, és kezdõdik az eredetileg hat-
vanpercesre tervezett óra. Remek zene,
remek edzõ, jó hangulat. Kell ennél több?

Az elsõ húsz perc elrepül, még minden-
ki mosolyog. Aztán egyre nehezebb, de a
többség igyekszik tartani a diktált tempót,
magával ragad a tömeg. Réka pedig fo-
lyamatosan beszél, javítja a hibákat, ösz-
tönzi az embereket. 80 percig tartott a tré-
ning – még nézni is fárasztó volt, közben
pedig irigykedve tekintünk azokra, akik
végigcsinálták. Sportoltak, mozogtak, tet-
tek valamit az egészségük érdekében. Ez
volt a Fittvasárnap célja, és ha csak páran
kezdenek el ennek hatására sportolni, már
megérte. A húsleves meg egy vasárnap
igazán elmaradhat...

Folytatás március 11-én, Katus Attilá-
val.

Dankó László

Igazi Szuperdöntõ volt a zárónapon az
INTERSPORT – NYÍREGYHÁZI SPORT-
CENTRUM Teremlabdarúgó Bajnokság
2017/2018. évi döntõjében a hétvégén.

A harmadik helyért óriási mérkõzést ví-
vott egymással a Het-Band Kft. és a Nyír-
Chem Kft., a rendes játékidõ 2:2 arányú
döntetlennel zárult. A büntetõrúgások után
3:2 arányban a korábbi bajnok Nyír-Chem

Kft. csapata örülhetett, megszerezve a har-
madik helyet.

A döntõ igazi parádét hozott a kissé tar-
talékos Dzsinga FC és a játék minden szép-
ségét megcsillogtató Pikoló Sörözõ között.
A végeredmény itt is döntetlen, 1:1 lett, de
a büntetõk után 2:1 arányban a Pikoló Sö-
rözõ nyert és megvédve címüket õk lettek
Nyíregyháza 2017/2018. évi szuper terem-
bajnokai!

A gyõztes Pikoló Sörözõ csapata a bajnokság szervezõivel és támogatóival

Megtelt a Continental Aréna küzdõtere a mozogni vágyókkal

Sokan az elõcsarnokig jutottak,
ahol az Alapellátási Igazgatóság

szervezésében szûréseken vehettek részt
– ez is népszerû program volt

A Rubint Réka (középen) tornájára
érkezõket dr. Kovács Ferenc polgármester

és dr. Szabó Tünde sportért felelõs
államtitkár is köszöntötte a Mozdulj
Nyíregyháza! rendezvény keretében
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Az „idõutazás a gasztronómiában” alcímet kapta az
idei, március 10-én, a Kerekerdõ Turisztikai Központ-
ban rendezendõ Mestervacsora – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket Tóthné Medved Zsuzsa, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség Nyíregyháza és környéke re-
gionális elnöke.

Mint mondta, a menüsor összeállításakor mestereik
visszanyúltak – természetesen az újak felhasználása mel-
lett – a régi alapanyagokhoz, receptúrákhoz és ezeket
próbálják a modernkori gasztronómia legújabb techno-
lógiáit életre hívva prezentálni vendégeiknek. Természe-
tesen a menüsor összeállítását, a borokkal való össze-
kóstolást, próbafõzések formájában sok-sok szakmai
munka elõzte meg. Nem kevésbé a desszert megkom-
ponálását, amivel a Mestervacsorára a koronát szeret-
nék feltenni.

KÜLÖNLEGES, SZÍNVONALAS

– A díszterítés, az igényes, körültekintõ felszolgálás,
a tükörfelszolgálás ismételt bemutatása mind hozzájá-
rulnak egy igazán színvonalas vacsoraest lebonyolítá-
sához, melyhez minden évben egy különleges turiszti-

kai helyszínt választunk. Így tesszük ezt idén is: a nap-
kori Kerekerdõ Turisztikai Központban tartjuk jövõ hé-
ten szombaton, igazán exkluzív környezetben, garan-
táltan fantasztikus lesz az összkép. Csokoládé szökõ-
kút, zöldségszobrászat, mûsor, tombola egészíti ki a va-
csoraestet, melyre már lehet jelentkezni. S bekapcso-
lódnak a szakképzõ iskolák is, ahogy minden évben.

Tóthné Medved Zsuzsa érdekességként megemlítet-
te, hogy országos viszonylatban a mi régiónk az egye-
düli, amely ilyen rendezvényt szervez, természetesen
kivéve az MNGSZ Országos Mestervacsoráját.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Bajnay Kornél (14. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. március 5., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Borbányai

Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2018. március 6., 17.00 óra.

Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2018. március 7., 17.00 óra.

Helyszín: Nyírjes.

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

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

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

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

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.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: március 3-án 10.00: Babaangol. 6-án
14.00–16.00: Mackó figura készítése CD-bõl. 8-án 14.00–
16.00: Tavaszi csokor készítése muffinpapírból.

CSACSXFAKTOR. A Burattino Bábszínház elõadásai:
március 3-án 16.00: CsacsXfaktor. 4-én 10.00: Bátor kis-
kacsák. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II.
emelet. rendezvény témája: „A keresztény értelmiség jövõ iránt ér-

zett felelõssége”. Elõadást tart: Lipcsák Tamás görögkatolikus
parókus. A rendezvény nyilvános és ingyenes.

CSERNUS IMRE ELÕADÁSA március 6-án 19.00–
20.30-ig a Váci Mihály Kulturális Központban. Téma: Ta-
láld meg önmagad.

BEVEZETÉS A ZENETERÁPIÁBA – foglalkozás Herczku
Tündével március 7-én 15.00 órától a Városmajori Mûve-
lõdési Házban.

KAMASZ-TERASZ – ki vagyok én? Beszélgetés közép-
iskolás amatõr írókkal, költõkkel március 7-én 16.30-tól a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Nagy Zsuka és
Béres Tamás.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Komiszár János Csokonai-díjas
festõmûvész kiállításának megnyitójára várják az érdek-
lõdõket március 7-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárba. A tárlat megtekinthetõ: március 31-éig.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK: Kertvárosi – márci-
us 8-án 15.30: Tavaszi dekorációk készítése – kézmûves
foglalkozás. Orosi – március 9-én 13.00: Tavaszváró fog-
lalkozás. Sóstóhegyi – március 9-én 13.00: Húsvétváró –
kézmûves foglalkozás.

„ÉLETMÛ VÁLOGATÁS”. Tilless Béla szobrász-, gra-
fikus-, festõmûvész „Életmû válogatás” címû kiállításá-
nak megnyitójára várják az érdeklõdõket március 8-án
16.30-tól a Nyíregyházi Városi Galériában. A tárlat meg-
tekinthetõ: április 6-áig, keddtõl szombatig 9.00–17.00
óra között.

ÚJ VILÁG! Radvánszki Gábor tudományos turisztikai
elõadása március 8-án 17.00 órától a Városmajori Mûve-
lõdési Házban.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ. Balogh Boglárka: Ezerar-
cú Föld. Rejtõzködõ világunk egy utazó szemével – kötet-
bemutatóval egybekötött író-olvasó találkozó március 9-
én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Beszélge-
tõpartner: Dér Vivien.

NÕNAPI RETRÓ BÁL március 10-én 19.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Zenél: a Bendik Mix együt-
tes. Bõvebb információ, asztalfoglalás: 42/462-400, 30/
369-4499.

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

JÖVÕ SZOMBATON MESTERVACSORASminkesek, fodrászok és mûkörmösök versenyeztek
egymással vasárnap a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. A XVI. Szabolcs Kupán 156 szépségipari szakem-
ber – az Sz-Sz-B Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében – 18 versenyszámban mérte össze tu-
dását. A zsûri tagjainak idén sem volt könnyû dolga.

SZABOLCS KUPA

VADÁSZBÁL március 3-án 19.00 órától az Alvégesi Mû-
velõdési Házban, az Újerõ Vadásztársaság szervezésében.

TAVASZVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ – papírvirágok készítése
óvodások részére március 5-én 10.00 órától az Alvégesi
Mûvelõdési Házban. Bõvebb információ: 42/462-400.

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

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Dániel próféta könyve.
Egy uralkodó álma. Mit mond a Biblia az álmokról? – ve-
títéssel egybekötött elõadás március 6-án 17.00 órától a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: Bálint György.

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE Nyíregy-
házi Csoportja várja az érdeklõdõket március  6-án 18.00
órakor tartandó rendezvényére. Helyszín: Magyarok Nagy-
asszonya-társszékesegyház, Díszterem (Kossuth tér 4.). A
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(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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FEJEZETEK A NYÍREGYHÁZI
IPARTESTÜLET TÖRTÉNETÉBÕL IV.
A város iparosai új székházuk alapkõletételi ünnepé-

lyét 1929. augusztus 4-én tartották. Az ünnepségen meg-
jelent dr. Rakovszky Iván, a város országgyûlési képvise-
lõje, aki e szavak kíséretében helyezte el az emlékiratot:
„Legyen ez az új otthon alapja Nyíregyháza város és ipa-
rossága boldogabb jövendõjének, és zárja magába a Szor-
galmat, Becsületes munkát és a Hazaszeretetet!”. A Dienes
István alkotókészségét dicsérõ iratba azt is feljegyezték,
hogy ekkor 1317 iparosa volt a városnak.

A nagy lendülettel induló építkezést megtörte a ki-
robbanó gazdasági válság, így egyre több támogató fel-
ajánlást (anyag és munkaerõ) vettek igénybe, sõt 1930
áprilisában egy 40 ezer pengõs kölcsön felvételére is
rákényszerültek. Közben Zomborszky Dániel 1930 ja-
nuárjában lemondott az elnökségrõl, utódjául ifj. Tóth
Pált választották.

A székház belsõ díszítõ munkálatait, így a díszterem
színpadának és mennyezetének a dekorálását is Osváth
Antal kitûnõ szobrászmesterre bízták. Õ készítette el a
színpad fölé Magyarország, Szabolcs vármegye és Nyír-
egyháza város címerét. Ugyanennek a teremnek a hát-
só falára pedig Szalay Pál festõmûvész-rajztanár készí-
tett egy hatalmas pannót: „a kép központjában a bíbor-
ruhás, Mária Terézia korabeli viseletû gróf áll hajdújá-
val és szeretõ figyelemmel fogadja a betelepülõket, akik-
nek egy része taligán érkezik családjával, más része már
megkezdi az új otthonok építését”. (A restaurált kép a
Jósa András Múzeumban látható.)

A székházat 1930. november 2-án, nagy ünnepség
közepette adták át rendeltetésének. Az iparosok az elsõ,
Bethlen Gábor utcai székházuktól a zászlójuk alatt és
két régi céhládát hordozva vonultak az új otthonuk elé.
A menetet az iparos ifjakból álló Baross cserkészek ze-
nekara zárta. Az ünnepség szónokai hangsúlyozták, hogy
az épület nehéz idõkben, az iparosság összefogásával
született meg és ezt az együvé tartozást kell hirdetnie a
jövõben is. Az épület közel két évtizedig szolgálta az
iparosokat, majd egy idõben az úttörõk vették birtokba,
ma pedig a mûvelõdés szolgálatában áll.


