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KÖZELEG A HOSSZÚ HÉTVÉGE, SZOMBAT MUNKANAP LESZ
2018-ban rekord sok, összesen 9 hosszú hétvége vár ránk. Persze ezekért cserébe

6 szombaton dolgoznunk kell, idén, most elõször március 10-én is. Március 15.,
csütörtök ugyanis munkaszüneti nap, március 16., péntek pedig pihenõnap lesz.
Ehhez kötõdõen a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje is változik. Dr. Szemán
Sándor címzetes fõjegyzõ, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
nak vezetõje tájékoztatja a lakosságot, hogy:

– március 9. (péntek) munkanap, a pénteki ügyfélfogadási idõ szerint 8.00–12.00
között, március 10. (szombat) munkanap, szintén a pénteki ügyfélfogadási idõ
szerint 8.00–12.00 között fogadják ügyfeleiket.

– március 15. (csütörtök) munkaszüneti nap, március 16. (péntek) pihenõnap.

BÕVÜL A NYUGATI ELKERÜLÕ

Két, összesen 7,8 kilométer hosszú útszakasszal bõvül a Nyíregyházát nyugatról elke-
rülõ út. A 9,2 milliárd forint értékû, kizárólag hazai forrásból finanszírozott beruhá-
zás alapkövét hétfõn tette le a szabolcsi megyeszékhelyen dr. Kovács Ferenc polgár-
mester, dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár, Petneházy Attila és dr. Vinnai
Gyõzõ országgyûlési képviselõk, valamint Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igaz-
gatója. Bõvebben az 5. oldalon.

ÚJABB HÉT KÖZINTÉZMÉNY MODERNIZÁLÓDIK KÉT ÜTEMBEN
Újabb önkormányzati épületek energetikai felújítása

kezdõdik hamarosan. Múlt héten arról írtunk, hogy még
hat óvoda korszerûsödik a városi felújítási stratégia kere-
tében, most arról számolhatunk be, hogy megkötötték a
szerzõdést hét épület, köztük négy iskola felújítására, TOP
forrásból pályázat útján.

Az önkormányzat  pályázatok és projektmenedzsment
referatúra vezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségünket,
hogy hét olyan közintézmény komplex energetikai felújí-
tása kezdõdik jórészt uniós pénzbõl, amik ebbõl a szem-
pontból elavultak, üzemeltetésük költséges, így korszerû-
sítésük elengedhetetlen.

ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS
Hagymási Gyula kiemelte: a beruházás – melynek teljes

összege meghaladja az egymilliárd forintot – elsõdleges cél-
ja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentõs
csökkentése. A megvalósuló fejlesztés fõbb elemei egyrészt

a külsõ határoló szerkezetek korszerûsítése (homlokzati hõ-
szigetelés, vízszigetelés, lapostetõ-szigetelés, nyílászárócsere),
másrészt a fûtési rendszerek korszerûsítése.

NÉGY ISKOLÁT IS ÉRINT
Az intézmények kiviteli tervei elkészültek, a munkála-

tok a lent felsorolt intézményeket érintõen két ütemben
zajlanak. Az I. ütemben a Vasvári Pál Gimnázium (ahol a
munkaterületet hétfõn már át is adták), a Polgármesteri
Hivatal B épülete, az 1. sz. Idõsek Klubja (Vécsey köz 2.),
valamint a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Iroda homlokzatának (hõszigetelés, nyílászárócsere), va-
lamint a fûtésének korszerûsítése történik. A II. ütemben
további három intézmény – a Sipkay Barna Kereskedel-
mi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, a Bem József Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény, valamint a Zrínyi
Ilona Gimnázium – energetikai korszerûsítése kezdõdik
meg a tervek szerint júniusban, a fentebb felsorolt be-

avatkozásokkal, s várhatóan augusztusra mindenhol be-
fejezõdnek a munkálatok.

  BÕVEN VAN ELÕZMÉNYE
Dr. Kovács Ferenc polgármester szerkesztõségünknek

azt mondta: ez is egy városvezetõi koncepció része, mely-
nek köszönhetõen csak az elmúlt nyolc évben, hat külön-
bözõ projekt keretében önkormányzati tulajdonú épüle-
tek rekonstrukciója történt meg, jellemzõen uniós-kor-
mányzati forrásokból. Eszerint összesen 28 intézményben
valósult meg különbözõ mértékû épületenergetikai kor-
szerûsítés. Ezek között rengeteg óvoda és bölcsõde is van
városszerte, több iskola és kollégium, valamint a gyermek-
jóléti és szociális intézmények közül a Déli Gyermekjólé-
ti Központ, a 2. számú Idõsek Klubja, a Nyíregyházi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ Körte utcai épülete, s olyan
fontos, az egészségügyi szektorban mûködõ intézmény,
mint a Védõnõi Szolgálat és a Városi Rendelõintézet is.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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A CANTEMUS DÁNIÁBAN
A Pro Musica Leánykar koncertet

adott Koppenhágában, Dánia legimpo-
zánsabb templomában, a Roskilde
Katedrálisban, illetve a Holmens Kirke-
ben. Ezekben a többi között Kocsár
Miklós, Karai József és természetesen
Kodály Zoltán mûvei csendültek fel.

ÚJRAÉLESZTETTEK
A Közterület-felügyelet munkatársa-

inak újraélesztési technikából és elsõ-
segélynyújtásból tartottak oktatást az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
munkatársai. A cél az volt, hogy szük-
ség esetén a mentõk kiérkezéséig a
megfelelõ ellátást tudják biztosítani.

EGÉSZSÉGNAP
Egészségnapot tartottak a Nyíregy-

házi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
náziumban. Az intézmény csapata
bejutott a Semmelweis Egészségver-
seny országos fordulójába. Ennek fel-
tételeként szervezték meg a tematikus
napjukat.

VÁLTOZÁS A PACSIRTÁN
Forgalmirend-változás lépett életbe

Nyíregyházán, a Pacsirta utca mind-
két irányában. Március elsejétõl, csü-
törtöktõl most már teherautóval behaj-
tani tilos és 30 km/h-s sebességkorlá-
tozásra kell számítaniuk az arra köz-
lekedõknek.

ADOMÁNYOZÁS
A Nagycsaládosok Országos Egyesü-

lete Családi Kör Egyesületének ajánlot-
ták fel az V. Kormányhivatali Jótékony-
sági Bál 700 ezer forintos bevételét. A
pénzbõl tartós élelmiszereket vásárol-
tak, ajándékcsomagokat készítettek,
amelyeket 30 családhoz juttatnak el.

BÁL A KÖLCSEYÉRT
Hatodik alkalommal rendezett jóté-

konysági bált az idén hatvanéves Köl-
csey Ferenc Gimnázium. Az est bevé-
telét az iskola fejlesztésére fordítják.
Márk Attila Olivér igazgató köszöntõ
szavait követõen mûsor és tombolasor-
solás szórakoztatta a résztvevõket.

A NAGYMACSKÁKRÓL
Különleges látványetetésekkel és

játékos feladatokkal várták a nagy-
macskák titokzatos világa után érdek-
lõdõket szombaton a Vadvilág Világ-
napján a Nyíregyházi Állatparkban.
Aki nagymacskának kifestve jelent
meg, annak a belépés ingyenes volt!

ÉRZÉKENYÍTÕ NAP
Második alkalommal rendezte meg

a Kölcsey Ferenc Gimnázium az egész-
ségügyi érzékenyítõ napját a Magyar
Vöröskereszt Megyei Szervezetével
közösen. A rendezvény egyik célja az
elsõsegélynyújtás alapjainak elsajátí-
tása volt.

„Felháborítónak és megengedhetet-
lennek tartom, hogy a választási kam-
pányt egyesek városunk elcsúfítására
használják fel. Az elmúlt hetekben rend-
szeressé vált, hogy véleménynyilvánítás
címén obszcén, trágár feliratokkal köz-
és magántulajdont  (kereskedelmi célú
óriásplakátokat, házfalakat, kerítéseket)
rongálnak meg Nyíregyházán. Felfogha-
tatlan számomra, hogy az ilyen-olyan
módon összefogó ellenzék programja
másból sem áll, mint a politikai ellenfél
gyalázásából kint a köztereinken, ahol
gyermekeink kénytelenek olvasni ezeket

a jóérzésû ember számára visszataszító
kifejezéseket. Minden rendelkezésemre
álló eszközzel azon leszek, hogy ezt a
magatartást városunkban visszaszorítsuk.
Folyamatos ellenõrzést kértem a Közte-
rület-felügyelettõl, és arra kértem a rend-
õrkapitányságot, hogy megerõsített éj-
szakai járõrszolgálattal segítsenek váro-
sunkat megóvni a politikai vandalizmus-
tól. Felszólítom az országgyûlési válasz-
táson részt vevõ pártok helyi vezetõit,
hogy bírják önmérsékletre aktivistáikat,
és azonnal hagyják abba a város elcsú-
fítását.”

NYÍREGYHÁZA POLGÁRMESTERÉNEK
KÖZLEMÉNYE

MEGYEI ÉRTÉKMUSTRA
Lépésrõl – értékre Hazánk Tündéri Me-

zején, avagy Értékmustra Szabolcs-Szatmár-
Beregben címmel megyejáró sorozatot in-
dított a megyei értéktár bizottság. Céljuk
ezzel, hogy tovább kutassák a helyi értéke-
ket. A turné harmadik állomása a Sóstói Mú-
zeumfalu Pálinkaháza volt, ami mind a Nyír-
egyházi Városi Értéktárnak, mind a megyei
értéktárnak is a része – hangsúlyozta Baracsi
Endre, a megyei közgyûlés és a megyei ér-
téktár bizottság alelnöke.

– Nagyon sok értékünk van, hagyo-
mánnyal, kultúrával teli. Nem elég, hogy
itt van a jelenben, azt a jövõnek is át kell
adni, a következõ generációnak. Érdekes
ez a feladatunk, hiszen nagyon gyors és
információteljes ez a mai világ. A fiatalok-
nak átadni a régmúltról valamit, a hagyo-
mányainkat, az nagyon nehéz, de Nyíregy-
háza egy modern város és megteremtette,
hogy lehetõség legyen a fiatalokkal is meg-
ismertetni mindazt, amink van – mondta
el dr. Szabó Tünde sportért felelõs állam-
titkár. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza pol-
gármestere kiemelte a rendezvényen, hogy
Nyíregyháza városa és a megye között
nagyon jó az együttmûködés.

– Nem elválasztható a megyeszékhely

és a megye. A múzeumfalu a legjobb hely
ahhoz, hogy bemutassuk az értékeinket és
azt az összefogást, ami szükséges a me-

TELT HÁZ A FÜRDÕBEN 

A Magyar Fürdõszövetség újra meghir-
dette a Szökjön ki egy fürdõbe! elnevezé-
sû kezdeményezését. Több fürdõben 50
százalékos kedvezménnyel várták a lazí-
tani, kikapcsolódni vágyó vendégeket múlt
héten szerdán. Az akcióhoz idén is csatla-
kozott a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.

Több mint 600 vendéget fogadtak a ked-
vezményes napon az Aquarius Élményfür-
dõben, a szaunaszolgáltatásokat közülük

mintegy 200-an vették igénybe. A hétköz-
napi dátum ellenére 70-en külföldrõl ér-
keztek, a belföldi, nem nyíregyházi ven-
dégek száma 178 fõ volt, Nyíregyházáról
pedig közel 400 vendég vette igénybe a
szolgáltatásokat.

– Az összesített létszámot figyelembe
véve kijelenthetjük, hogy telt házas napot
zártunk – árulta el Podlovics Lajos, a Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési vezetõje.

gyeszékhely és a megye között. Egyébként
az értékeink igen sokrétûek, az építészeti
örökség itt nyilvánvalóan megjelenik, de
nemcsak az, hanem a hagyományok, szo-
kások, szakmák, népdalok és a néptánc is
– mondta el dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza polgármestere.

A megyei értékmustra rendezvénysoro-
zat tovább folytatódik, legalább még há-
rom helyszínre szeretnének ellátogatni a
szervezõk. A következõ állomás Nyírtel-
ken lesz.
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A NYÍREGYHÁZIAK TÖBB ÉVTIZEDES ÁLMA VÁLT VALÓRA

Rekordidõ, alig 6 hónap alatt épült meg a Nyíregy-
házi Jégcsarnok. A városlakók 40 éve vártak rá, most
TAO-s forrásokból és kormányzati támogatással való-
sult meg. A pályát ünnepélyes keretek között múlt hé-
ten pénteken adták át, a meglepetésvendég az olimpi-
kon Tóth Ivett volt.

A Nyíregyházi Jégcsarnok 70 százalékban a társasági
adó látvány csapatsportra felajánlható forrásaiból, 30 szá-
zalékban pedig kormányzati forrásokból valósult meg.

– Nekünk az elsõdleges célunk, hogy minden gyermek
sportoljon, ehhez létesítményeket biztosítsunk, és ha már
vannak gyerekek és vannak sportlétesítményeink, akkor
hozzunk eseményeket is. Már most lehetett hallani arról,
hogy akár tarthatnak itt a jövõben egy Nyíregyháza–Deb-
recen jégkorongmérkõzést is – emelte ki dr. Szabó Tünde,
az EMMI sportért felelõs államtitkára.

„SOK EMBERNEK KELL EZT
MEGKÖSZÖNNÖM!”

Összefogás eredménye a jégcsarnok, ezt hangsúlyozta a
város polgármestere. Dr. Kovács Ferenc köszönetet mon-
dott azoknak a vállalkozóknak, akik felajánlották a társasá-
gi adójukat, a kormánynak és a nyíregyháziaknak is.

– Két év munkája és összefogása eredményeként elké-
szült a beruházás, amit a Szabolcsi Jégsport Egyesülettel
összefogva indítottunk. Köszönöm a jégkorong szövetség-
nek, akik kiadták a támogató nyilatkozatot, és többek kö-
zött a nyíregyházi cégeknek is, akik az adójukat ide irá-
nyították.

„VÁROM A NYÍREGYHÁZI SPORTOLÓKAT
A VÁLOGATOTTBA!”

Nyíregyházi korcsolyázókat, hokisokat szeretne látni a
válogatottban Kósa Lajos. A Magyar Országos Korcsolyázó
Szövetség elnökeként elmondta, hogy az elmúlt 10 évben
Kaposvárott, Jászberényben, Debrecenben és Budapesten
épültek jégpályák, vagy fejlesztették a jégcsarnokot, most
pedig Nyíregyháza is jégpályával büszkélkedhet. A kor-
mány azonban további jeges fejlesztéseket tervez. 

– A fedett jégpályák száma megsokszorozódott, és a
Hírcsák program, amit a kormány támogat, azt a célt tûzte
ki maga elé, hogy minden megyei jogú nagyvárosban le-
gyen fedett jégpálya. A fõvárosban természetesen több is,
de ezeken kívül egy Nemzeti Korcsolyázó Központot is sze-
retnénk építeni az Istvánmezõn, ami egy fedett hosszúpá-
lyás gyorskorcsolyapálya lenne – mondta Kósa Lajos.

BARÁTI ÁRON LEHET KORCSOLYÁZNI

A Nyíregyházi Jégpálya 60x30 méteres és 1800
négyzetméter jégfelülettel, valamint öltözõkkel ren-
delkezik. Hétköznapokon délelõtt az iskolák, óvodák
használhatják, délután edzéseket tartanak, az esti órák-
ban és hétvégén pedig bárki igénybe veheti. A belépõ
felnõtteknek 1000, a kedvezményes jegy pedig 700
forintba kerül.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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KÖZEL 30 ÉVES AZ ONKORADIOLÓGIAI OSZTÁLY
AZ INDULÁSÁTÓL KEZDVE EURÓPAI SZÍNVONALÚ

1991-ben vették fel az elsõ beteget a Jósa András Ok-
tatókórház Onkoradiológiai Osztályára. Akkor 20 ágyon,
2 orvos, 1 fizikus és 8 nõvér látta el a részlegre érkezõ-
ket, most közel 130 ággyal és majdnem 200 dolgozóval
mûködik az osztály. A 30 éves jubileum alkalmából tudo-
mányos ülést szerveztek, amelyen dr. Kovács Ferenc pol-
gármester is köszöntötte a megjelenteket.

1989-ben fogalmazódott meg a gondolata annak, hogy
Nyíregyházán onkológiai ellátás induljon, ugyanis elõtte
a megyében élõknek Debrecenbe kellett utazniuk a keze-
lésre. 1991 decemberében aztán már el is látták az elsõ
sugárterápiás beteget az osztályon. A Debreceni Klinikát
is megelõzve, az ország elsõ olyan vidéki kórháza lett a
Jósa András Oktatókórház, ahol lineáris gyorsító is szol-
gálta a betegellátást. Ennek köszönhetõen az osztály már
indulása idején is modern eszközparkkal, európai színvo-
nalon látta el a betegeket. 1997-ben 70-re bõvült az ágy-
szám és megérkezett a második lineáris gyorsító Nyíregy-
házára. A fejlõdés azóta is folyamatos.

ÚJ ÉPÜLETTÖMBBEN AZ ONKOLÓGIA

2007-tõl onkopszichológiai szolgálat segíti a betegeket
és a hozzátartozókat, 2015-tõl pedig a Tömbkórház Pro-
jekt részeként egy 9000 négyzetméteres új épülettömbbe

költözhetett az osztály. A teljes géppark megújult, így a
ma Magyarországon elérhetõ legmagasabb színvonalú on-
kológiai kezelések mindegyikének feltételei adottak let-
tek Nyíregyházán.

TÖBB MINT HARMINCEZER BETEG

Az osztály fennállásának közel három évtizede alatt több
mint harmincezer beteget kezeltek, az esetszám pedig több
milliósra tehetõ. 2017-ben a fekvõ- és járóbeteg-ellátás-

Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató is felelevenítette
az elmúlt harminc évet

ban kezeltek száma, illetve a sugárterápiában részesülõk
esetszáma 46 000 volt. Évente körülbelül 1400 új beteget
látnak el a visszatérõ, folyamatos kezelésben részesülõ
páciensek mellett. Vannak olyan dolgozói az osztálynak,
akik a kezdetektõl egészen napjainkig lelkesen, elhivatot-
tan dolgoznak az Onkoradiológián.

„A HIVATÁSOM SZERELMESE VAGYOK”
– Én szerelmese vagyok a hivatásomnak, de nyil-

ván ehhez kell egy speciális mentalitás, mert voltak
olyan dolgozóink, akik azért mentek vissza a röntgen-
diagnosztikára, mert mentálisan nem tudták feldolgoz-
ni ezt a beteganyagot, pedig nagyon sok szép oldala
van ennek a területnek is, csak ezt meg kell találni –
mondta el Vargáné Elischer Éva, az Onkoradiológiai
Osztály részlegvezetõ sugárterápiás asszisztense.

A szakdolgozók munkáját a betegdiagnosztikában se-
gíti az az új MR-készülék is, amelyet 2017 decemberében
adtak át, így már két MR áll a betegek rendelkezésére. Az
osztály életében szintén nagy jelentõségû volt, hogy 2018-
ban megkezdhette mûködését a Hospice részleg és szol-
gáltatás 8 ággyal, aminek további fejlesztése – a nagy
igényre való tekintettel – a kórház jövõbeni tervei között
szerepel.

(Szerzõ: Kanócz Rita)
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ÚJ SZAKASSZAL BÕVÜL NYÍREGYHÁZA NYUGATI ELKERÜLÕJE
MEG SEM ÁLLNAK NYÍRSZÕLÕSIG

kívánta megvalósítani, miközben a gazdaságfejlesztés szem-
pontjából is kiemelten fontos, hiszen a Nyugati elkerülõ
továbbépítése olyan országosan is jelentõs iparfejlesztési
területet nyit meg, közvetlen autópálya-kapcsolattal, ami-
bõl nem sok van az országban.

KÉT SZAKASZ MÁR MEGÉPÜLT

A Nyugati elkerülõ két új szakasza összesen 7,9 kilo-
méter hosszú lesz és 2019. év végére tervezik az átadásu-

kat. Az elkerülõbõl azonban eddig is két szakasz készült
már el. Az elsõ 2013 novemberétõl 2014 októberéig épült
meg az M3-as autópályától a Kálmánházi útig, összesen
2,2 kilométeren.

 A második ütemben a Kálmánházi utat a Tiszavasvári
úttal kötötték össze, amely további 4,5 kilométert jelen-
tett, ezzel Nyíregyháza Nyugati Ipari Parkját is bekötötték
az országos autópálya-hálózatba.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Tovább épül a Nyugati elkerülõ. Két kivitelezõ részvé-
telével, két új szakasz készül el jövõ év végéig. Új össze-
köttetés alakul így ki a Tiszavasvári és Tokaji út, valamint
Nyírszõlõs és a Tokaji út között.

Most még egy földútra lehet lehajtani Szabadságbokor
felé, az egyik Tiszavasvári úton lévõ körforgalomból. Rö-
videsen azonban elkezdõdnek a földmunkák és újabb sza-
kaszokkal bõvülhet a Nyugati elkerülõ. 2x1 sávos, maxi-
mum 90 km/h sebességgel közlekedhetõ aszfaltcsík ké-
szül. A beruházást két kivitelezõ valósítja meg. A Zemp-
lénkõ Kft. a Tiszavasvári és a Tokaji út közötti közel 3,8
kilométer hosszú szakaszhoz lát neki, a KE-VÍZ 21 Zrt.
pedig ezzel egy idõben a Nyírszõlõs és a Tokaji út közötti
részt építi meg.

„NYÍREGYHÁZA JÓ ÚTON HALAD!”
– A Nyugati elkerülõ hozzájárul ahhoz, hogy Nyír-

egyháza valódi gazdasági erõcentrummá alakuljon és
a magyar gazdasági növekedés jelentõs része származ-
zon majd innen – hangsúlyozta dr. Szabó Tünde, a
Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõjelöltje.

„EZ EGY NAGYON FONTOS BERUHÁZÁS!”

Kivezeti a nemzetközi kamionforgalmat a városból, ezért
nevezte fontos beruházásnak a Nyugati elkerülõ tovább-
építését Nyíregyháza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc
hozzáfûzte, a baloldali kormány az elkerülõt csak 2025-re
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KEDVEZNEK A HOSSZÚ HÉTVÉGÉK NYÍREGYHÁZA TURIZMUSÁNAK

Manapság a hosszú hétvége egyet jelent a well-
nesshétvégével, hiszen ilyenkor egyre több család kere-
kedik fel, hogy ha csak néhány napos pihenéssel is, de
megtörje a munkával teli mindennapokat. Az idei elsõ
ilyen jövõ héten lesz, ami – a nyíregyházi szálláshelyek-
tõl bekért információk alapján – igencsak megmozgatja
az országot, mi több: Nyíregyházát is.

Kifejezetten szerencsésen alakul a forgatókönyv, hiszen
összesen kilenc hosszú hétvége vár ránk idén. Ennyi pe-
dig pont elég ahhoz, hogy elfeledtesse velünk azt a továb-
bi hat szombatot, amikor le kell dolgozni egy-egy áthe-
lyezett pihenõnapot. A hosszú hétvégéknek persze nem
csak a pihenni vágyók örülnek. Közel tíz éve tart Magyar-
országon ugyanis az a folyamat, hogy ilyenkor szinte száz-
százalékos kihasználtsággal üzemelnek a szálláshelyek.

A Világgazdaság felmérésébõl kiderült, hogy három-
négy hónappal az esedékes hosszú hétvége elõtt foglalja
le szállását a belföldön utazók többsége és idén 64,4 ezer
forintot költenek, harmadmagukkal érkeznek és 2,8 napig
idõznek, többnyire valamelyik fürdõvárosban. A legnép-
szerûbb szálláshelyeken már most kevés a március 15-ei
négynapos munkaszünetre és a húsvéti idõszakra a sza-
bad szoba. Szerencsére így van ez Nyíregyházán is, aho-
vá rengeteg foglalás fut be. Utánajártunk ennek...

CENTRÁL HOTEL ÉS ÉTTEREM:

RENGETEG A BELFÖLDI VENDÉG
– Minden hosszú hétvégének örülünk, hiszen az a bel-

földi turizmust lendíti. Természetesen ez igaz Nyíregyhá-
zára is. A hosszú hétvégék megmozgatják az országot és
a szobafoglalások is csúcsokat döntenek. Ezt itt, a szabol-
csi megyeszékhelyen az utóbbi idõben sokkal inkább érez-
zük, mint korábban. Persze, ehhez hozzájárul az is, hogy
Nyíregyháza promótálva van országszerte, nem is kicsit.
Bármerre járunk, itteni attrakciókat hirdetõ óriásplakátok-
kal találkozunk, ez pedig nagyon kedvez a szálláshelyek-
nek. Mint minden szálláshely, a hosszú hétvégékre mi is
készülünk csomagajánlatokkal és ezzel is igyekszünk ge-
nerálni a belföldi forgalmat. Az egyértelmûen látszik, hogy
nemzeti ünnepünkön a belföldi vendégek száma a maga-

sabb, az egyéb hosszú hétvégéken viszont a környezõ or-
szágok turistáit is köszönthetjük, fõleg Szlovákiából, Cseh-
országból és Romániából. Persze ahhoz, hogy a feltöltõ-
désre vágyók kedvenc úti célja Nyíregyháza legyen, az is
hozzájárul, hogy óriási vonzereje van a Nyíregyházi Állat-
parknak. A legkedveltebb turisztikai célpontok között tart-
ják számon. A hosszú hétvégék mellett érdemes megemlí-
teni a hétköznapokat is, ilyenkor többnyire – a gazdasági
élet fellendülésének köszönhetõen – a fejlett országok cé-
geinek képviselõi fordulnak meg nálunk – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Bánszkiné dr. Mészáros Irén vezetõ.

KORONA HOTEL:

FOLYAMATOSAN NÖVEKSZIK A FORGALOM
– 2018-ban is folytatódik az 1-2 év alatt elkezdett fo-

lyamatosan növekvõ szállodai forgalmunk. Nagyon sok
vendég látogat hozzánk, nemcsak magyar, hanem külföl-
di is. A hosszú hétvégéket pedig örömmel fogadjuk, ezek-
re csomagajánlatokkal is készülünk, például a Nyíregy-
háza körút csomaggal, a vakáció csomaggal és egy kupo-

nos csomaggal. Szerencsére ezekre már nagyon sokan
jelentkeztek. Az igazi turistaszezon április közepétõl kez-
dõdik majd, ha beköszönt az igazi jó idõ. Lengyelország-
ból és Szlovákiából is volt már több csoportunk, de példá-
ul májusra osztrák csoportot is várunk, illetve Mogyoród-
ról egy nyugdíjascsoport is bejelentkezett már hozzánk.
Reméljük, hogy a nyár is nagyon kedvezõen alakul majd
– hangsúlyozta Nádasdi Péter ügyvezetõ.

KEMENCE CSÁRDA ÉS SZÁLLODA:

JÖN A TURISTAROHAM
– Nagyon jól alakulnak a hosszú hétvégés foglalásaink is,

egyre többen jelentkeznek be, éppen ezért mint ahogyan a
többi szálláshely, mi is nagyon örülünk neki. Külföldi és
magyar turisták hasonló arányban szállnak meg nálunk, de
ami kitûnik, hogy hatalmas vonzereje van az állatparknak.

Sokan azért jönnek el Nyíregyházára, hogy ellátogathassa-
nak oda. Az igazi turistaszezonig sem kell már sokáig várni,
júliusban és augusztusban várhatóan igazi roham lesz.

SZÁLLÁSFÉRÕHELY-BÕVÜLÉSEK LESZNEK
– Gõzerõvel készülünk az idei szezonra, áprilisban indít-

juk el nagy kampányainkat. Ebben az évben jelentõs kapaci-
tásbõvüléssel számolunk Nyíregyházán, hiszen mint minden-
ki elõtt ismert, idén megnyitja kapuit a Pangea Ökocentrum,
illetve átadják Sóstógyógyfürdõn a 122 szobás, négycsilla-
gos szállodát is. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy egyre
intenzívebb a magántõke megjelenése is. A Kisfaludy Szál-
lásfejlesztési Konstrukcióra nagyon sokan pályáztak városunk-
ból is, ami még ugyan elbírálási szakaszban van, de remél-
jük, hogy minél több sikeres pályázat valósulhat meg a jövõ-
ben. Azt látjuk, hogy a minõségfejlesztés is fókuszban van,
hiszen azok a szálláshelyeink, amelyek jól mûködnek Nyír-
egyházán, további fejlesztésekben gondolkodnak, ami min-
denképpen használ a helyi turizmusnak – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Tu-
risztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Centrál Hotel



CIVILEK

2018. MÁRCIUS 9. 7

25 MILLIÓ FORINT VAN A CIVIL ALAPBAN

XII. alkalommal rendezték meg a Civil Konferenciát
Nyíregyházán. Idén elsõ alkalommal Civil Fórum-díjjal
ismerték el a legaktívabb szervezetet.

Pályázatokról, gazdasági és jogi kérdésekrõl, valamint
aktuális feladataikról tanácskoztak a civil szervezetek
Nyíregyházán az önkormányzat, az Elsõ Nyírségi Fejlesz-
tési Társaság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Ház, a Nyíregyházi Civil Fó-
rum, a Szent Imre Katolikus Szülõk Egyesülete, valamint a
Fiatalok Kulturális Szövetsége szervezésében. Az esemé-
nyen köszöntõt mondott dr. Kovács Ferenc polgármester.
Hangsúlyozta, civil szervezetek az élet olyan területein
partnerei az önkormányzatnak, amelyek mindannyiunk
életében fontosak. Kiemelte többek között a rászorulók
segítését, a város szépítését, a közbiztonság javítását, ame-
lyeket az önkormányzat egyedül nem tudna ellátni.

szervezet, hanem jelenlétükkel az elkészített és felszol-
gált ételek minõségével és választékával is emelik a ren-
dezvények színvonalát Nyíregyháza város és térsége la-
kosságának örömére.

25 MILLIÓ FORINTOS PÁLYÁZATI ALAP

CIVIL FÓRUM-DÍJ

A konferencián idén elõ-
ször adták át a Civil Fórum-
díját, amelyet a 120 szava-
zat alapján a legaktívabb-
nak ítélt Nyírségi Ízkirályok
Egyesület képviseletében
Szoboszlai Gyula elnök ve-
hetett át Petneházyné Bu-
gán Magdolnától, a Nyír-
egyházi Civil Fórum elnöké-
tõl. A méltatásban elhang-
zott, az egyesület a város
különbözõ kisebb és na-
gyobb rendezvényein nem-
csak a legaktívabb civil

MÉG MINDIG LETÖLTHETÕEK A PÁLYÁZATI ADATLAPOK

Szoboszlai Gyula

a) Közbiztonsági Alap: a támogatási keret 10%-a
b) Kulturális Alap: a támogatási keret 15%-a
c) Civil Alap: a támogatási keret 30%-a
d) Szociális és Egészségügyi Alap: a támogatási keret

30%-a

e) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap: a támo-
gatási keret 7,5%-a

f) Pályázati Önerõ és Tartalék Alap: a támogatási ke-
ret 2,5%-a

g) Ifjúsági Alap: a támogatási keret 5%-a

Szabó Tamás, a Polgármesteri Hivatal kulturális refe-
rense elmondta, a város költségvetésében idén 25 millió
forintot különítettek el a civil szervezetek támogatására.
Februárban már megjelent a Kulturális, a Civil, a Környe-
zetvédelmi és a Közbiztonsági Alap pályázati kiírása. Új-
donságként pedig az Ifjúsági Alap, amely az ifjúsággal fog-
lalkozók projektötleteit támogatja.A pályázati adatlapok a www.nyiregyhaza.hu honlapról letölthetõek.

A MEGPÁLYÁZHATÓ ALAPOK:
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KÉSZÜLNEK AZ ÉLETMENTÕ TETOVÁLÁSOK, NYÍREGYHÁZÁN IS
INGYENESEN FELVARRJÁK A BETEG BAL KARJÁRA

Bár a tetoválások leginkább a divat és az önkifejezés
eszközei, egyre többen kezdik el felismerni, hogy akár
életmentõ fontosságú információkat is tartalmazhatnak.
Ezek felvarrására pedig ingyenesen nyílik lehetõség, már
Nyíregyházán is...

Vannak betegségek, mint az epilepszia, a komolyabb
allergiák, a cukorbetegség, vagy éppen legyen szó gyógy-
szerérzékenységrõl, amelyekrõl ha azonnal nem tud az
éppen elsõsegélyt nyújtó (akár laikus ember), azzal nem-
csak értékes perceket lehet veszíteni, hanem kritikus hely-
zetben, a páciens életébe is kerülhet. Ennek megakadá-
lyozására és megelõzésére világszerte tetoválók fogtak
össze. Õk vállalják, hogy a cukorbetegség szimbólumát
ingyen felvarrják a diabéteszben szenvedõ bal alkarjára,
így gond esetén a mentõsök, orvosok azonnal tudják, hogy
mi a teendõ. A Németországból indult kezdeményezés-

hez a nyíregyházi
tetováló, Seres János
Nimród, Jimmy is
csatlakozott, mert
mint mondja, ado-
mányozni jó és
nemcsak mindig
kapni, hanem adni
is kell. Olyan ember
pedig már talán
nincs is, akinek csa-
ládjában, vagy ép-
pen ismerõsei köré-
ben ne lenne diabé-
teszes, így a kezde-
ményezésnek na-
gyon is van létjogo-
sultsága.

KIFEJEZETTEN A BAL ALKARRA

– Egy ismerõsöm hívta fel rá a figyelmet, hogy van egy
ilyen kezdeményezés. Németországban már kezd elter-
jedni, de Magyarországon még kevésbé. Mivel vallom,
hogy karitatív tevékenységre minden ember életében szük-

ség van, ezért Nyíregyházán elsõként, én is csatlakoztam
a kezdeményezéshez, és várom azokat a cukorbetegeket,
akik az egységes szimbólumot szeretnék felvarrattatni a
bal alkarjukra (képünkön) – természetesen ez nekik sem-
milyen költségbe nem kerül.

IRÁNYÍTOTTAN SEGÍTENEK
– Ha valaki rosszul lesz, annál mindig az az elsõ,

hogy kitapintják a pulzusát az alkarján. Viszont ha már
ott lesz a tetoválás, abból a mentõorvos, vagy éppen a
laikus elsõsegélynyújtó rögtön látni fogja, hogy dia-
béteszes az illetõ, vagyis azonnal fel tudja állítani a
diagnózist, és megadni az irányított segítséget.

„TELJESEN MEGFERTÕZÕDTEM”

Jimmy tetoválás iránti szeretete még a középiskolás évek
alatt alakult ki. Unatkozott, rajzolgatott, de ezek a minták
mindig a fiók legaljára kerültek be. Mígnem 5 év eltelté-
vel elõvette a kedvencét és magára varratta. Ott kezdõ-
dött minden...

– Mikor az elsõ mintát felvarrattattam magamra, teljesen
megfertõzõdtem a tetoválás élményétõl, és a technikától,
amivel és ahogyan elkészül. Külföldön tanultam igazán bele,

stúdiókat, üzleteket látogattam, majd késõbb azokban dol-
goztam. Most pedig már itthon teszem ugyanezt.

78 ÉVESEN IS
– 18 évestõl felfelé, már nagyon sok korosztály-

nak készítettem tetoválást. Azt hiszem, a legidõsebb
egy 78 éves néni volt. A legbonyolultabb ilyen pedig
egy telikaros munka: darabonként kellett összerak-
nom egy tenger alatti és egy tenger feletti képet. A
tetováláson egy óriási polip próbálta meg maga alá
gyûrni a hajót. Közben a tengerben cápák úsztak és
feltûnt egy búvár is, aki a kincsesládát akarta megka-
parintani. A tetoválásnak soha sem kifelé kell szól-
nia, hanem az a fontos, hogy a viselõjének mit je-
lent. Nekem például egy feketerigó van a vállamon.
Ez a minta anyai nagyapámat jelenti számomra, aki
nagyon jó ember volt és imádta a madarakat.

Jimmy szereti a szürreális mintákat, a színes ábrákat,
vastag vonalakkal. Varrt már tetoválást a saját vádlijára is,
de most az elsõdleges célja, hogy másokon segítsen: ha
cukorbeteg vagy és szeretnéd magadra varratni a cukor-
betegség szimbólumát teljesen ingyen, elõre egyeztetett
idõpontban elkészíti neked. Telefon: 06-30/277-7257.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Seres János Nimród, Jimmy
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KÖZELGÕ ADÓHATÁRIDÕ

Tisztelt Adófizetõk!

A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya a napokban értesítette ügyfeleit a nyil-
vántartott adózók folyószámla-egyenlegérõl a 2018. február 15. napjáig beér-
kezett befizetések figyelembevételével. Az értesítõ tartalmazza az adózó tava-
lyi évrõl elmaradt tartozását és a 2018. évre esedékes helyi adókat, valamint a
gépjármûadót és az esetleges késedelmi pótlékot. Az Adóosztály 44 708 db
értesítõt küldött ki, amelyhez magánszemélyek esetén csekket is mellékeltek.

A 2018. I. félévre esedékes adók befizetési határideje – a nemzeti ünnep és
az azt követõ hosszú hétvége miatt – március 19-e.

A magánszemélyek csekken, míg a cégek és vállalkozók átutalással teljesít-
hetik esedékes adófizetési kötelezettségeiket.

Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy a fizetési határidõre ér-
demes odafigyelni, mivel azoknak az adózóknak, akik fizetési kötelezettsé-
güknek határidõ után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell felszámítani, il-
letve az adó meg nem fizetése esetén a pótlékkal növelt tartozást végrehajtási
eljárásban szedi be az önkormányzati adóhatóság.

A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya március 19-én, hétfõn rendkívüli ügy-
félfogadást tart 8 órától 18.00 óráig az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ablakainál.

Dr. Kása Brigitta
aljegyzõ

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

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

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

Csatornahasználati illemtan – Hogyan és mit engedhetünk a lefolyókba?

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

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

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

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

Kora tavasztól késõ õszig bemutatónapok
a szennyvíztisztító telephelyeken

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

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

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

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

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

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

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



MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
A múzeumpedagógiai foglalkozásokra munkana-

pokon hétfõ–péntek: 9.00–11.00 és 13.00–15.00 óra 
közötti idõsávokban várják a diákcsoportok bejelent-
kezését, a regisztrációs táblázatban – MP – (múzeum-
pedagógia) felirattal ellátott idõsávokban.

A Seuso-kiállításra az idõpontfoglalás folyamatos. Van-
nak idõsávok, amelyek már beteltek és nem tudnak több
látogatót fogadni, így a szervezõk arra kérik az érdeklõ-
dõket, hogy minél hamarabb regisztráljanak, hiszen aki
megtekinti a kincset, annak biztosan örökre szóló élmény-
ben lesz része.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

SEUSO-KINCS
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AZ ELSÕ ÖT NAP ALATT HÉTEZREN REGISZTRÁLTAK A SEUSO-KIÁLLÍTÁSRA
Óriási az érdeklõdés a március 26-án Nyíregyházára

érkezõ Seuso-kincs iránt. Múlt héten csütörtöktõl már
lehet a kiállításra idõpontot foglalni, csak az online felü-
leten az elsõ öt nap alatt hétezren jelezték részvételi szán-
dékukat. És még hol a vége…

Március 18-áig még Miskolcon tekinthetõ meg Magyar-
ország egyik legértékesebb mûkincsegyüttese, a Seuso,
március 26-án, hétfõn pedig már a Terrorelhárítási Köz-
pont Nyíregyházára szállítja – mint korábban is jeleztük,
ezen a napon utcalezárásokra kell számítani a városban –
és a Jósa András Múzeumban lesz látogatható – országos
körútja utolsó állomásaként – március 27-étõl egészen
április 15-éig.

– A Seuso-kincset országos körútja során eddig több mint
90 ezren tekintették meg. Mivel Nyíregyháza lesz az utol-
só állomás, így óriási látogatói rohamra számítunk, nem-
csak Magyarország más városaiból, hanem a határon túl-
ról is. Az érdeklõdés már most hatalmas, folyamatosan
fogadjuk a regisztrálókat a foglalási felületünkön, telefo-
non és személyesen is a múzeum pénztáránál. Gõzerõvel
készülünk a kincs fogadására, hiszen két hét múlva már
nálunk lesznek láthatók és nagyon komoly biztonság- és
mûtárgyvédelmi elõírásoknak is meg kell felelnünk – tájé-
koztatta szerkesztõségünket dr. Rémiás Tibor, a Jósa And-
rás Múzeum igazgatója.

IDÕPONTOT KELL FOGLALNI

A Seuso-kiállítás regisztrációhoz kötött, amivel a láto-
gatók kényelmét és a zavartalan tárlatmegtekintést szeret-
nék a szervezõk biztosítani. Idõpont foglalása a csoportos
látogatók (20 fõ fölött), a múzeumpedagógiai foglalkozást
igénylõ csoportok (20 fõ fölött kérhetõ) és a tárlatvezetést

kérõ csoportok (20 fõ fölött kérhetõ) számára kizárólag a
kiállítás foglalási oldalán (seuso.josamuzeum.hu) közzé-
tett regisztrációs táblázat segítségével lehetséges. 20 fõ
alatti létszámú csoportok és egyéni látogatók idõpontfog-
lalása szintén a kiállítás foglalási oldalán közzétett regiszt-
rációs táblázat segítségével lehetséges, illetve K–P.: 8.00–
16.00 óráig a +36-20/939-4040-es telefonszámon vagy
személyesen kedd–vasárnap: 8.00–16.00 óráig, a múze-
um pénztárában.

SEUSO ASZTALÁNÁL

Román Zoltánné múzeumpedagógustól megtudtuk, a ki-
állítással párhuzamosan 50 perces (25 perc a kiállításban,
25 perc a foglalkoztatóban) múzeumpedagógiai foglalkozásra
is várják a diákcsoportok bejelentkezését, akiknek kultúrtör-
téneti és gasztronómiai kalandozásban lehet majd részük.

A Real Madrid kosárlabdázói is megtekintették a kincset Fehérváron (Fotó: fehervar.hu)
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SZÍNHÁZ
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 10., szombat 19.00 Don Carlos, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

Március 12., hétfõ 19.00 Don Carlos, Széchenyi bérlet, Nagyszínpad

Március 14., szerda 19.00 Don Carlos, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.30 Szülõi értekezlet (a FÜGE Produkció elõadása), Bérletszünet, Krúdy Kamara

Március 15., csütörtök 19.00 Arany-metszés, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

Március 16., péntek 19.00 Don Carlos, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad

AZ ÉLET ÖSSZERÁZ: SZABÓ GYÕZÕ LOVE STORYJA
Szabó Gyõzõ napjaink egyik legfoglalkoztatottabb film-

színésze, elég csak a nemrég bemutatott Valami Amerika
3-ra utalnunk, miközben egy hónap alatt legalább tíz
különbözõ színházi elõadásban játszik, közülük a
Loveshake-et Nyíregyházán is láthatjuk.

Az elsõ személyes találkozásunk helyszíne a saját ét-
terme volt, ahol a neves mûvész néhány hónappal ezelõtt
maga szolgálta fel számunkra az ínyencségeket, közben
alkalmat adva egy kis beszélgetésre is. Akkor még nem
tudtam, hogy hamarosan láthatjuk a Móricz Zsigmond
Színház nagyszínpadán, ahol a párjával, Rezes Judittal
közös mûsorukat mutatják be április 3-án. Honnan szár-
mazik a Loveshake ötlete? – kérdeztem tõle elõször.

VILÁGSLÁGEREKTÕL A ROCKIG

– Mindenképpen szerettem volna együtt dolgozni Ju-
dittal, akivel évek óta egy párt alkotunk – felelte a Nyírbá-
torból származó mûvész. – Õ a Katona József Színház tag-
ja. Mindkettõnknek megvan a saját élettere, kiharcolt sze-
repe a „hierarchiában”. Úgy gondoltuk, jó lenne kicsit
elszakadni a kõszínháztól, s együtt létrehozni egy produk-
ciót. Nem találtunk kedvünkre való darabot, ezért úgy
gondoltuk, saját magunkról kellene beszélnünk. Egyre
mélyebbre ástunk a közös életünkben azzal a céllal, hogy
utat mutassunk másoknak is a párkapcsolatok terén. Meg-
kerestük Enyedi Éva dramaturgot, zenéket válogattunk
Wagner-Puskás Péterrel, majd Kurucz Sándor és Lehoczky
György koreográfusok segítségét kértük, hiszen a prózai
szövegek mellett élõzenei kísérettel dalok is elhangzanak
az összeállításunkban. A zenei anyagunk nagyon válto-
zatos: világslágerek, kevésbé ismert dalok, rap, rock, jazz
egyaránt lesz benne. A díszlet és a jelmezek is közös mun-
ka eredményeképpen születtek meg.

HULLÁMVASÚT A SZERELEM

Mint lapunknak elmondta, a Loveshake – Az élet össze-
ráz cím az õ ötlete volt. Elmondják a mûsorban, hogyan
lehet és hogyan nem szabad élni egymással. Bár megjele-
nítenek fiktív történéseket is, picit eltúloznak olykor dolgo-
kat, de ezeknek legfeljebb 20 százaléknyi az arányuk. Meg-

mutatják szerelmük fényeit és árnyait is. A szép benne az
elsõ, majd a késõbbi ismételt egymásra találás, a frissesség,
ám egy idõ után könnyen megszokottá válhat egy kapcso-
lat. Furcsa hullámvasút két ember együttélése. Bár homlok-
egyenest ellentétes természetûek Judittal, ám dacolva az
idõ múlásával, mégis kitartanak egymás mellett. A kommu-
nikáció hosszú ideig hiányzott a kapcsolatukból, a kimon-
datlan problémák azonban feltolulhatnak. Megtanulták,

hogy mivel szeretik egymást, nem akarják elveszíteni a
másikat, ezért meg kell beszélniük, ha bántja õket valami.

A mûsor során egy shakerbe teszik az eltelt évek emlé-
keit, tapasztalatait, összerázzák, s remélhetõleg valami
roppant ízletes koktél kerül végeredményként a nézõk elé.
Õ, mint a gasztronómia területén jártas szakember, alig-
hanem ismeri a legjobb recepteket.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Rezes Judit és Szabó Gyõzõ a Loveshake címû elõadásban
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4MÁRCIUS
VASÁRNAP

3MÁRCIUS
SZOMBAT3MÁRCIUS

SZOMBAT

4MÁRCIUS
VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 10., szombat 16.00 Fatum
Nyíregyháza–Jászberény nõi röplabda-
mérkõzés közvetítése
Március 11., vasárnap 18.00 NYKC–
Balmazújváros férfi kézilabda-mérkõ-
zés közvetítése

Március 9., péntek 17.00 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Jászberény
nõi röplabdamérkõzés
Március 10., szombat 18.00 Continen-
tal Aréna, NYKC–Balmazújváros férfi
kézilabda-mérkõzés
Március 11., vasárnap 10.00 Continen-
tal Aréna, Fittvasárnap Katus Attilával
Március 11., vasárnap 16.30 Continen-
tal Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
PVSK kosárlabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

GYÕZTEK A KOSARASOK
A férfi kosárlabda-bajnokságban a

Nyíregyháza Blue Sharks 93:85-re
gyõzött a Békés ellen idegenben. Va-
sárnap hazai környezetben játszanak
a cápák, az ellenfél a Pécs lesz. A
PVSK a hetedik, míg a Nyíregyháza a
harmadik helyen áll. A találkozó
16.30-kor kezdõdik a Continental Aré-
nában.

VERESÉG A BAJNOKTÓL
A nõi röplabdások 3:1-es vereséget

szenvedtek a Békéscsaba otthonában a
legutóbbi fordulóban. A bajnoki címvé-
dõ BRSE ellen jól játszott a Fatum Nyír-
egyháza, de ez is kevés volt a pontszer-
zéshez. A csapat pénteken a Jászberényt
fogadja, ez lesz az Extraliga alapszaka-
szának utolsó meccse. A Nyíregyháza
a 3. helyen áll a bajnokságban.

ÉLEN A KÖLCSEY
A nõi kézilabda NB II-ben a Kölcsey

DSE átvette a vezetést a tabellán, miu-
tán 34:24-re gyõzött a Kazincbarcika
ellen. A nyíregyháziak úgy elõzik meg
egy ponttal a Mátészalkát és a Debre-
cent, hogy egy meccsel kevesebbet ját-
szottak. Hadobás István együttese az
eddigi 11 mérkõzésébõl kilencet nyert
meg.

KUPADÖNTÕ
Nyíregyházán rendezték a Futsal

Magyar Kupa döntõjét. A final fourban
a nõknél és a férfiaknál is négy-négy
csapat jutott be. A szombati elõdöntõk
után vasárnap a döntõben a férfiaknál
a Haladás 7:1-re legyõzte a Rubeola
Csömört, míg a nõknél a Tolna-Mözs
gárdája büntetõkkel nyert a Hajdúbö-
szörmény ellen.

RANGADÓ A KÉZISEKNÉL
Mind az öt tavaszi mérkõzését megnyer-

te a Nyíregyházi KC férfi kézilabda-együt-
tese. A csapat mindössze egy pontra van a
listavezetõ Balmazújvárostól. A két rivális
szombaton a Continental Arénában talál-
kozik.

Öt meccs, öt gyõzelem. Ez a tavaszi mér-
lege eddig a Nyíregyházi KC-nak. A férfi
kézilabdások nyertek az Ózd, a Mizse, a
Törökszentmiklós és az Algyõ ellen, leg-
utóbb pedig 34:30-ra verték a Szeged U20-
as gárdáját. Jelenleg a negyedik helyen áll
az NYKC a tabellán, csak egy pont a hátrá-
nya a listavezetõ Balmazújvárossal szem-
ben. A két csapat szombaton akár helyet is
cserélhet, mivel a Continental Arénában
épp a hajdúságiak ellen lép pályára a Nyír-
egyháza.

– Mindig a következõ mérkõzésre kon-
centrálunk, de nem titok, hogy szóba ke-
rült már az aranyérem az öltözõben, ter-
mészetesen szeretnénk megszerezni. Az
elmúlt években rendre ott voltunk a dobo-
gós helyeken, tervünk, hogy még egy fok-
kal elõrébb lépjünk. A hétvégi mérkõzésen
akár az elsõ hely sorsa is eldõlhet, hiszen a
legjobb sorsolása a Balmazújvárosnak van
a folytatásban – mondta Varga Zsolt, a Nyír-
egyházi KC szakmai igazgatója.

A nyíregyháziak a szezon elõtt új csapat

építésébe fogtak. Nyolc játékos érkezett a
nyári szünetben, és kellett idõ, amíg össze-
állt Bécsi János együttese. Az õsz végén már
látszott, hogy eredményesek lehetnek, télen
pedig nem is volt nagy mozgás a keretben,
mindössze Gyimesi és Priczel távozott, a
helyükre fiatal, saját nevelésû játékosok ér-
keztek. Az látszik, hogy négy csapat – köz-
tük az NYKC – harcol a bajnoki címért. A
mieink sorsolása nem kedvezõ, mivel a köz-
vetlen riválisokkal idegenben játszik majd,
de szeretnének minél fényesebb érmet sze-
rezni a szezon végén. A hétvégi ellenfél Bal-
mazújváros korábban az élvonalban szere-
pelt, és idén vissza akarnak jutni. Komoly
kerettel rendelkeznek, és legutóbb magabiz-
tosan, 38:27-re verték a szintén a bajnoki
címért harcoló Mezõkövesdet.

MARSO TENISZ CENTRUM

Új egyesület mûködteti a nyíregyházi
teniszpályákat. A MARSO Tenisz Centrum
komoly fejlesztéseket hajtott végre már az
elmúlt hónapokban is. Egy fûtött sátornak
köszönhetõen télen is lehet játszani, és
megszépültek az öltözõk. Szeretnének
olyan tehetségeket nevelni, akik nemzet-
közi versenyeken is jól szerepelnek.

A MARSO Tenisz Centrum 2017. év vé-
gén azzal a céllal vette át a tenisz club üze-
meltetését, hogy Nyíregyháza a hazai tenisz
világában is kivívhassa az országos hírnevet.

– Célunk, hogy minél többen megismer-
jék ezt a szép sportágat, igyekszünk hozzá
minden feltételt megteremteni. Nyíregyhá-
za visszakerülhet a tenisztérképre, mind a
versenyzõk, mind a versenyek terén –
mondta Poroszka Norbert, a MARSO Te-
nisz Centrum ügyvezetõ igazgatója.

hidegebb téli napokban is folyamatos já-
tékra ad lehetõséget. Az elmúlt szûk 2 hó-
napban, mióta átvette a MARSO Tenisz
Centrum Egyesület az üzemeltetést, 20 mil-
lió forintos fejlesztés valósult meg.

– Ez egy összefogás eredménye, ahol az
önkormányzat és a vállalkozók közösen
dolgoznak, hogy jobb körülményeket te-
remtsenek – mondta dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere, aki Erõss Béla
vezetõedzõtõl átvehette azt a teniszütõt,
mellyel Fucsovics Márton Roger Federer
ellen játszott Ausztráliában.

FEJLESZTÉS, VERSENYEK, UTÁNPÓTLÁS

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs állam-
titkár bízik abban, hogy Nyíregyházán is-
mét komoly teniszklub mûködik majd. A
tervek szerint rövidesen rangos utánpótlás-
tornát is rendezhetnek a Városi Stadionban.

– Látva ezt az akaratot és küzdeni tu-
dást, ami Nyíregyházán van, a szövetség
számára nem lehet kérdéses, hogy egy
utánpótlás-bajnokságnak jó helyszíne lehet
a város, késõbb pedig nemzetközi torná-
kat is tarthatnak itt – mondta dr. Szabó Tün-
de sportért felelõs államtitkár.

Jelenleg 15 salakos pálya áll a teniszért
rajongók rendelkezésére, a téli idõszakban
pedig egy vadonatúj, 3 rétegû hõszigetelt
teniszsátor, ami 3 pályát fed le, továbbá az
új 300 kW-os kondenzációs kazán, önin-
dítós szünetmentes áramfejlesztõvel a leg-

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtit-
kár bízik abban, hogy rövidesen rangos
teniszversenyek lesznek Nyíregyházán

A MARSO Tenisz Centrum versenyzõi jó
körülmények között készülhetnek

A jövõben további fejlesztéseket tervez-
nek, tavasszal megkezdõdnek a teniszpálya-
felújítások és a létesítmény külsõ rendbeté-
tele, továbbá egy komplett parkosítás, ame-
lyekkel még inkább élvezhetõvé tudják ten-
ni a sportot és kulturált körülmények között
tudnak a nyíregyháziak teniszezni.

Poroszka Norbert, a MARSO Tenisz
Centrum ügyvezetõ igazgatója és

Erõss Béla vezetõedzõ
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Halkóné dr. Rudolf Éva (3. sz. vk.

önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. március 12., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Jósavárosi
Polgárõr Egyesület, Ungvár stny.

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

Idõpont: 2018. március 13., 16.00 óra.
Helyszín:  Sóstóhegy, Egészségház

Fácán utca 2/B I. em.

MÁRCIUS 20-ÁIG TART MÉG A LICITÁLÁS
AZ ÉRTÉKES EREKLYÉRE!

Mónus József többszörös világbajnok, világrekor-
der hagyományõrzõ távlövõ íjász az idei nyíregyházi
Városbálon árverésre ajánlotta fel egyik íját a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú Ala-
pítvány támogatására.

A világhírû íjász 2017-ben több mint 400 verseny-
zõt legyõzve nyerte meg a Hódítók Kupáját Törökor-
szágban. Igazi ereklyéhez juthat hozzá, aki részt vesz
az árverésen, hiszen a felajánlott íjat a lövés irányának
begyakorlására, úgynevezett belövõ íjként használta a
„Fehér Farkas” világra szóló diadala alkalmával.

Az alapítvány az árverésbõl befolyó összeget, „Az
öregedés méltóságáért” elnevezésû programja kere-
tében, ápolási eszközök beszerzésére, az idõs bete-
gek komfortérzetének javítására fordítja.

Az árverés jelenleg 115 000 forintnál tart, a liciteket
a kommunikacio@szszbmk.hu e-mail-címre várják.

Az árverés állásáról természetesen folyamatosan tá-
jékoztatják az ajánlattevõket.

A nyertes ajánlattevõnek Mónus József személye-
sen adja majd át az ereklyét.

RAJZPÁLYÁZAT
Kedves Gyerekek! A Családok éve alkalmából „Csa-

ládi kör” címmel megyei rajzpályázatot hirdet a Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtára – alsó és felsõ tagozatos kategóriában – ál-
talános iskolás gyerekek részére.

Szeretnék, ha lerajzolnátok, mit jelent nektek a csa-
lád, milyen a ti családotok? Mit jelent a családotok-
ban a mese, a könyv, az olvasás? Milyen közös csalá-
di programokon vesztek részt együtt?

Beérkezési határidõ: 2018. április 9. További infor-
máció: www.mzsk.hu.

ÚJRA INGYENES NYELVI KLUBOK. A Mustárházban te-
vékenykedõ európai önkéntesek (orosz, olasz, francia, né-
met, angol) segítségével újra beindulnak az ingyenes nyelvi
klubok a Szent István u. 20. szám alatt. A foglalkozások idõ-
pontja megbeszélés tárgyát képezi. Egyéni és csoportos fog-
lalkozásokra egyaránt van lehetõség. Érdeklõdni: 42/400-344;
info@mustarhaz.hu.

EGÉSZSÉGNAP. „Total Döner és Saláta – Nyír Plaza
Egészségnap a Vese Világnap jegyében” március 9-én 11.00–
18.00 óráig a Nyír Plazában! Ingyenes szûrések (amelye-
kért ajándék is jár), közben pedig érdekes elõadások színe-
sítik a napot.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK: Orosi – március 9-én
13.00: Tavaszváró foglalkozás. Sóstóhegyi – március 9-én
13.00: Húsvétváró – kézmûves foglalkozás. Kertvárosi – már-
cius 14-én 9.00: Március 15-ei ünnepi megemlékezés.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ. Balogh Boglárka: Ezerarcú
Föld. Rejtõzködõ világunk egy utazó szemével – kötetbemu-
tatóval egybekötött író-olvasó találkozó március 9-én 16.30-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Beszélgetõpartner: Dér
Vivien.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: március 10-én 9.30–12.30: Tavaszi kép készí-
tése vegyes technikával. 10.00: Babaangol. 13-án 14.00–
16.00: Kokárda készítése.

PIROSKA ÉS A FARKAS. A Burattino Bábszínház elõadá-
sai: március 10-én 16.00: Piroska és a farkas. 11-én 10.00:
CsacsXfaktor. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület
II. emelet.

ZSÉDA ÉS A KVARTETT KONCERTJE március 10-én 18.00
órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

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

2018. A CSALÁDOK ÉVE programsorozat keretében Nyír-
egyházán is megrendezik az Emeljünk fel minél több gyere-
ket! izgalmas rekordkísérletet március 11-én 11.00 órakor a
Korzó Bevásárlóközpontban. 10.00–13.00 óra között pedig
tánc, torna, játékok, táplálási termékajánló, csillámtetoválás,
kézmûves sarok, bábszínház, tanácsadói standok várják az
érdeklõdõket.

A KÁROLYIAK ÉS 1848. A Magyar Nemzeti Levéltár Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára várja az érdeklõdõket
az 1848-as forradalom évfordulója alkalmából március 12-
én 10.00 órától dr. Fazekas Rózsa fõiskolai tanár A Károlyiak
és 1848 címû elõadására. Helye: a levéltár kutatóterme (Nyír-
egyháza, Széchenyi u. 4.).

A MISSZIÓS KERESZT országjáró útja Nyíregyházán. Hely-
színek: görögkatolikus templom – március 14-én 15.00 órá-
tól 15-én 12.00 óráig Örökösföld, 15-én 15.00 órától 16-án
12.00 óráig Jósaváros, 16-án 15.00 órától 17-én 12.00 óráig
Kertváros, 17-én 15.00 órától 19-én 12.00 óráig Szent Mik-
lós Székesegyház.

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

KETTEN AZ ÚTON – meglepetésekkel teli beszélgetés Lász-
ló Gézánéval, a Tókuckó egykori vezetõjével és László Rita
Emõke grafikusmûvésszel március 21-én 17.30-tól a Város-
majori Mûvelõdési Házban. Közremûködnek a Szüret utcza
zenekar tagjai.

„ATKAKALAND A LEVÉLTÁRBAN”. A Magyar Nemzeti
Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára várja az
érdeklõdõket az „Atkakaland a levéltárban” címû levéltár-
ismertetõ kisfilmje bemutatójára március 12-én 14.00 órára.
A rendezvényen tájékoztatást nyújtanak az intézmény levél-
tár-pedagógiai kínálatáról is. Helyszín: Nyíregyháza, Széche-
nyi utca 4.

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – a Turisztikai Klub találko-
zója – vetítettképes úti élménybeszámoló március 12-én
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Téma: Hosszú
fehér felhõk országa – Új-Zéland. Elõadó: Sarudy Zoltánné.

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

ÁZSIA VS AMERIKA – Barkóczi Beáta és Danilás László
fotókiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó:
március 13-án 16.30-tól.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: Nagy utazás – Jámbor
István idegenvezetõ elõadása március 14-én 17.00 órától a
Városmajori Mûvelõdési Házban.

KEDVENCEINK EGY ÓRÁBAN – énekel Zentai Edit, zon-
gorán kísér Csernák Tibor – március 22-én 18.00 órától a
Városmajori Mûvelõdési Házban.

EDVARD KIRÁLY – a Diamond zenekar és más együttesek
segélykoncertje egy nyíregyházi kisfiú gyógyításáért – márci-
us 24-én a Városmajori Mûvelõdési Házban.

A VMH SZÍVKLUBJÁNAK egészségügyi elõadása március
28-án 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Komiszár János Csokonai-díjas fes-
tõmûvész „Most másképp...” címû kiállítására várják az ér-
deklõdõket a Móricz Zsigmond könyvtárban. A tárlat megte-
kinthetõ: március 31-éig.

„ÉLETMÛ VÁLOGATÁS”. Tilless Béla szobrász-, grafikus-,
festõmûvész „Életmû válogatás” címû kiállítására várják az
érdeklõdõket a Nyíregyházi Városi Galériában. A tárlat meg-
tekinthetõ: április 6-áig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra
között.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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TISZTELGÉS A „HOMOK NAGY
TUDÓSA” ELÕTT

Westsik Vilmos 135 évvel ezelõtt,
1883. március 3-án született a Po-
zsony közelében fekvõ Modor telepü-
lésen. Szülõvárosában elvégezte az
állami tanítóképzõt, majd a keszthe-
lyi Felsõbb Gazdasági Tanintézetben
szerzett 1905-ben oklevelet. Váro-
sunkba érkezése elõtt dolgozott Kecs-
keméten, Jászberényben, Árvaváral-
ján, majd az elsõ világháború után,
amelyet közkatonaként harcolt végig,
Kiskunfélegyházán. A háborús sérülé-
sei miatt 1924-ben nyugdíjazták.

A Tiszántúli Mezõgazdasági Kama-
ra 1926-ban homokjavító kísérleti te-
lepet létesített Nyíregyházán, a város
által díjtalanul átengedett, a Szarvas-
szigeten található területen. A kísérleti telep vezetésé-
vel 1929 tavaszán Westsik Vilmos gazdasági felügyelõt,
a kamara gazdasági szaktanárát bízták meg, akit egyút-
tal a téli gazdasági iskola vezetõjévé is kineveztek. Ettõl
kezdve majd egy fél évszázadon át „a nyírségi táj arcu-
latának formálására, a mostoha körülmények között
gazdálkodó parasztság életének jobbítására” fordította
tudását és energiáját. Vetésforgó kísérleteivel életet pró-
bált lehelni a nyírségi homokba és a termelékenységet

növelni. Elsõként vizsgálta, hogyan hat
a szalma-, istálló- és zöldtrágyázás,
valamint a mûtrágyázás a talajtermé-
kenységre. Kísérleti eredményei iga-
zolták, hogy „tudással, hittel, ügysze-
retettel a homokon is dús eredménye-
ket lehet elérni”. Tapasztalatait a téli
tanfolyamokon megjelent gazdáknak
is igyekezett átadni.

Darányi Kálmán földmûvelésügyi
miniszter is elismeréssel szólt munká-
járól, amelyet az 1935-ben tett láto-
gatása alkalmából személyesen is
megtapasztalt. A kormányzó 1940-
ben gazdasági tanácsosi címmel tün-
tette ki. Jelentõs szakirodalmi tevé-
kenységet is kifejtett. 1952-ben a me-

zõgazdaság terén kifejtett munkásságáért Kossuth-díjjal
tüntették ki. A Homokkísérleti Gazdaság jogutódjaként
1955-ben létrejött Nyírségi Mezõgazdasági Kísérleti In-
tézet is igényt tartott munkásságára egészen 1957-ig,
nyugdíjba vonulásáig. 1976. január 29-én hunyt el. Utca
és egy szakiskola õrzi nevét. Szobrát 1983-ban állítot-
ták fel egykori munkahelyén.


