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Ingyenesen tanulhatnak korcsolyázni a nyíregyházi óvo-
dák nagycsoportosai a Városi Jégpályán. Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Sport-
centrum támogatásával január 14-én indult a program. A
város az óvodák és a jégpálya közötti autóbuszos szállítást
és a szakképzett oktatók költségeit is finanszírozza.

Ott jártunkkor éppen az Eszterlánc Északi Óvoda nagy-
csoportosai tanultak korcsolyázni a tavasszal átadott Vá-
rosi Jégpályán. Az önkormányzat és a Nyíregyházi Sport-
centrum támogatásával ingyen szállítják a nyíregyházi
óvodásokat a pályára, majd vissza az óvodába, térítés-
mentesen tanítják õket korcsolyázni, s a koribérletért sem
kell fizetniük, mert azt is biztosítják.

VÁROSI KORIPROGRAM – CSALÁDOKNAK IS

– Napi beosztásban jönnek a gyerekek hétfõtõl csütör-
tökig, naponta három ciklust osztottunk fel órarend sze-
rint. Mindez a szülõknek is jó érzés és könnyebbség, de

emellett természetesen hétvégén is nyitva vagyunk, tehát
az ovis órákon túl is folytathatják a sportolást – mondta el
kérdésünkre Kõhalmi Richárd. A Nyíregyházi Sportcent-
rum ügyvezetõje hozzátette: a Városi Koriprogram másik
eleme a Családi Kori. Ez a Mozdulj Nyíregyháza! része-
ként szombaton 9.00 és 11.30 között biztosít lehetõséget
a családoknak a közös tanulásra, melyhez ingyenesen biz-
tosítja a város az oktatót.

NÉPSZERÛ AZ ÚJ PÁLYA

Az 1800 négyzetméteres jégpályát 2018. márciusban
adták át Nyíregyházán, a lakosok kérésére és nagy örö-
mére – ezzel egy több évtizedes álom vált valóra. Mivel
szezonális nyitvatartású a létesítmény, így a melegebb
hónapokban zárva tartott, de novembertõl újra igénybe
vehetik és veszik is. Folyamatosan nagy létszámmal üze-
mel a pálya. Számos rendezvényt is szerveztek a fenntar-
tók, ezzel az új programmal pedig már a legkisebbeket is
sikerült jégre csábítani.

HAMAR MEGKEDVELTÉK A JEGET

– Hatalmas az érdeklõdés a lehetõségre, hiszen 250 gye-
rek már ezen a héten elkezdte a korcsolyatanulást, ami a
jövõ héten folytatódik. A legjobb dolog talán az, hogy szin-
te kétnaponként minden gyerek a jégre kerül, így amit teg-
nap megtanult, azt másnap már jártasság szintjén tudja gya-
korolni. Vágynak is rá a gyerekek, nagyon sok élményük
van. Rajzolnak róla, a szüleiknek beszámolnak, így ez egy
jó családi program is lehet – hangsúlyozta a Nyíregyházi
Televíziónak Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvo-
da intézményvezetõje. A gyerekeknek egy igazi élmény,
hogy óvodaidõben járhatnak korcsolyázni tanulni. – Na-
gyon jó a korcsolya, nagyon szeretek ide járni – mondta
lelkesen a kamerába Tenke Dominik. Az ingyenes korcso-
lyaoktatást a tervek szerint március végéig szervezik a nyír-
egyházi óvodásoknak. A program hasonlít logikájában az
úszáshoz, ismert, hogy az önkormányzat évek óta segíti a
kicsik úszástanulását, most éppen a Városi Úszásprogram
keretében szintén a nagycsoportosokét.

EGYRE TÖBB AZ INFLUENZÁS BETEG

Minden eddiginél agresszívebb influenzajárvány törhet ki a következõ hetekben,
egy hét alatt 11 ezer új beteg jelentkezett az orvosnál magas lázzal, torokfájással,
erõs fejfájással, izomfájdalommal és köhögéssel. Nemcsak a tünetek erõsebbek idén,
hanem a szövõdmények is sokkal súlyosabbak lehetnek, felnõtteknél leggyakrab-
ban tüdõgyulladásban nyilvánulhat meg.  A vírus okozta influenza 5–7 napig tartó
magas lázzal, fejfájással, rossz közérzettel, izom- és végtagfájdalmakkal, elesettség-
gel jár. Járvány akkor lesz, ha a betegek száma a 15 ezret is meghaladja. Szakértõk
szerint ez január végére, február elejére várható. A betegség tavaly pont ilyenkor
tetõzött, akkor több mint 16 ezren fordultak orvoshoz.
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ZENE ÉS ILLÚZIÓ
A CarPEDIGnem együttes a „Homo

illusion” címû lemezük bemutató kon-
certjét tartotta a Bencs Villában. A ze-
nekar énekesnõje Dézsi Darinka, a
versekre a zenét Karap Zoltán (gitár)
írta. Az együttes tagjai még: Laczkó
Csaba és Bartus Zoltán.

ÉRTÉKES FOTÓK
Sipos László mûemlékfotós, mûem-

lékvédõ munkássága a tavalyi eszten-
dõ végén került be a Nyíregyházi Te-
lepülési Értéktárba, s így a nemzeti ér-
tékek közé. Most az Értékes Esték so-
rozatában mutatkozott be egy vetített
képes elõadáson.

TUDOMÁNYOS ÜLÉS
Tudományos ülést tartottak a Jósa

András Oktatókórházban. A Dr. Kállay
Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár
és Közmûvelõdési Gyûjtemény idén
ünnepli fennállásának százéves évfor-
dulóját. A könyvtárban számos érde-
kes régi kötet és folyóirat található.

EDUCATION AZ EGYETEM
Budapesten, a Hungexpo területén

rendezték meg a 19. Educatio Nemzet-
közi Oktatási Szakkiállítást, melynek
megnyitója után a Nyíregyházi Egye-
tem  Zenei Intézetének hallgatói adtak
mûsort. Az oktatási intézmény standjá-
nál folyamatos volt az érdeklõdés.

EMLÉKEZTEK
A doni áttörés áldozataira emlékez-

tek az Orosért Közéleti Egyesület szer-
vezésében január 12-én, Oroson, a XX.
Század Áldozatai Emlékparkban a tör-
ténelmi egyházak képviselõinek szol-
gálatával. Az érdeklõdõk mécsessel is
lerótták kegyeletüket.

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS
A közelmúltban nyitott kerékpárutat

alakítottak ki a Fészek utcán. A közle-
kedés biztonsága érdekében az útsza-
kaszon 30 km/órás sebességkorlátozás
lépett életbe. Az autósokat arra kérik,
ezt betartva közlekedjenek az érintett
útszakaszon.

HAZAI ÕSBEMUTATÓ
Dragomán György mûve, a Kalucs-

ni olvasópróbáját tartották a Móricz
Zsigmond Színházban kedden. A ki-
vándorlós családi dráma rendezõje
Szikszai Rémusz. Az erdélyi történet
hazai õsbemutatója március 2-án lesz,
melyre szeretettel várják a nézõket.

DÍSZFÁKAT ÉS DÍSZCSERJÉ-
KET LEHET IGÉNYELNI

Ültess egy fát a holnapért! címmel vá-
rosszépítõ akciót hirdetett Nyíregyháza
önkormányzata a NYÍRVV Nonprofit Kft.
közremûködésével. A fásítási program ke-
retében a lakosság, illetve az intézmények
képviselõi díszfát, díszcserjét igényelhet-
nek és ezeket a házuk vagy intézményük
elõtt lévõ közterületre, utcafrontra ültet-
hetik el. A pályázatra január 31-éig lehet
jelentkezni.

Horváth Kíra, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
marketingmenedzsere kérdésünkre el-
mondta, a pályázatra való jelentkezés fel-
tétele, hogy az igénylõnek adatlapot kell
kitöltenie – letölthetõ a NYÍRVV Nonprofit
Kft. Facebook-oldaláról –, amelyen feltün-
teti a növények ültetési helyét is, valamint

vállalja a pályázati forrásból nyert növény-
állomány hosszú távú fenntartását. Ezt kell
eljuttatni személyesen a Nyíregyháza, Tü-
zér u. 2–4. szám alatt található Közterü-
let-fenntartási Irodába, vagy e-mailben el-
küldeni a varosszepito@nyirvv.hu címre,
vagy postai úton a NYÍRVV Nonprofit Kft.,
4403 Nyíregyháza, Pf. 14. levelezési cím-
re. Utóbbi esetben a borítékra kérik feltün-
tetni a pályázat nevét, Ültess egy fát a hol-
napért! A jelentkezési határidõ január 31-
e, az elbírálás határideje pedig február 20-
a. A növényeket a társaság biztosítja, az
ültetés és a további gondozás az igénylõ
feladata. Az ültetéshez szaktanácsadást is
kaphatnak, a benyújtott pályázatokat ér-
kezési sorrendben, a készlet erejéig bírál-
ják el.

Idén december 31-ével mások mellett
a Nyíregyházi Közigazgatási és Munka-
ügyi Bíróság is megszûnik, sõt, már ez
évtõl a Debreceni Közigazgatási és Mun-
kaügyi Bíróság jár el többek között az
adó-, vám-, illetékügyekben. Az elõkészü-
letek elkezdõdtek, már valamennyi köz-
igazgatási ügyet átadtak a debreceni bí-
róságnak – tájékoztatott dr. Nyakó Zsu-
zsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnö-
ke. A hatályos törvények értelmében nyolc
közigazgatási bíróság lesz az országban.

Megemlítette azt is, 2020-tól az e-akta
rendszer bevezetésével minden peres irat
digitális formában is elérhetõ lesz az ügy-
felek számára, így akár otthonról is bete-
kinthetnek a bírósági iratokba.

MINDEN SZERDÁN PANASZNAP
A bírósági szervezet ügyfélközpontú

szemléletéhez igazodik az Ügyfélsegítõ el-
nevezésû intézmény (korábbi nevén pa-
nasznap), amely a jogi képviselõ nélkül
eljáró ügyfelek részére nyújt segítséget. A
Nyíregyházi Járásbíróságon, mint megyénk
legnagyobb járásbíróságán, szerdánként
mûködik 8 órától 16 óráig az Ügyfélsegí-
tõ. Jogvégzett, felkészült kollégák segíte-
nek az ügyfeleknek abban, hogy a bonyo-
lultnak tûnõ keresetleveleket úgy tudják
elõterjeszteni a bíróságra, hogy az jó le-
gyen, ne kerüljön visszautasításra és ezál-
tal minél hamarabb elinduljon az adott per.

NYILVÁNOSAK A TÁRGYALÁSOK
Az új büntetõeljárási törvény vonatko-

zásában dr. Sörös László sajtószóvivõ

ÁTALAKULÓ BÍRÓSÁGOK

hangsúlyozta, hogy a tárgyalások tovább-
ra is nyilvánosak, s abban az esetben, ha a
létszám korlátozása lenne szükséges egy-
egy tárgyaláson, a sajtó képviselõi elsõbb-
séget élveznek. Új elem a törvényben,
hogy minden tárgyalás elõtt elõkészítõ
ülést kell tartani, melynek során akár íté-
let is születhet, amennyiben a vádlott be-
ismeri a bûncselekmény elkövetését.

– Elõkészítõ ülésen csak az ügyész, a
vádlott és a védõ van jelen. Ha ezen a vád-
lott a bûncselekmény elkövetését beisme-
ri, és az megfelel a nyomozati iratoknak,
akár azonnal ítélet is születhet az ügyben –
ha elfogadja a beismerõ vallomását a bíró-
ság. Így nem lesz tárgyalás, nem kell tanú-
kat kihallgatni, szakértõket meghallgatni az
ügyben, tehát ezzel is gyorsul a büntetõel-
járás. Az elõkészítõ ülésnél lehetõség van
arra is, hogy a nyomozás során, az ügyész,
illetve akkor még gyanúsított megkötött
egyezségét jóváhagyja a bíróság.

(Szerzõ: Dér Vivien)

FIGYELEM A PIROS HÁZNÁL
A Vay Ádám körúti piros ház belsõ

udvarán már korábban megváltozott
a forgalmi rend, de a parkoló autók
akadályozzák a szemétszállítást. Arra
kérik az autósokat, figyeljék a KRESZ-
táblákat és ennek megfelelõen köze-
lítsék meg a területet.

Dr. Sörös László sajtószóvivõ, dr. Nyakó
Zsuzsanna törvényszéki elnök és Sterné

dr. Deák Andrea sajtószóvivõ

A polgármester kezdeményezésére elindított fásítási programba a lakosság is bekapcsolód-
hat – képünkön dr. Kovács Ferenc a Szegfû utcán ültet Jászai Menyhért alpolgármesterrel
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NOVEMBERBEN FOLYTATÓDIK A NYÍREGYHÁZI CÍMFELÜLVIZSGÁLAT
SZÁZEZER INGATLANT ÉRINT, A TIZEDE MÁR KÉSZ, SOK PROBLÉMA MEGOLDÁSÁVAL

Ahogy azt a Nyíregyházi Naplót rendszeresen olvasó
városlakók tapasztalhatták, az elmúlt nagyjából fél év-
ben a Polgármesteri Hivatal folyamatosan közölte az
egyes utcák házszámainak újbóli megállapításának ada-
tait. A következõkben egy rövid összefoglalóval tájékoz-
tatjuk a kedves városlakókat az eddig elvégzett munka
eredményérõl.

A címfelülvizsgálatra a 2015. január 1. napjától beve-
zetett, úgynevezett Központi Címregiszter (KCR) szolgál-
tatott okot, melynek célja, hogy a  címek  egy  központi
rendszerbe kerüljenek, azaz a különbözõ nyilvántartá-
sokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, pos-
tai címnyilvántartás) szereplõ címadatok pontosak és nap-
rakészek legyenek. A KCR rendszer teljes körû mûködése
esetén, a megfelelõ adatokkal történõ feltöltését követõen
megvalósulhat, hogy egy ingatlan címadata vonatkozásá-
ban az ingatlan-nyilvántartás, a lakcímnyilvántartás és a
jegyzõ által az illetékességi területén meghatározott ház-
számok nyilvántartása e rendszerben összeérve ugyanazt
az adatot fogja tartalmazni.

100 000 ÉRINTETT INGATLAN

– Mint arról korábban már tájékoztattuk a lakosságot, a
fentiek miatt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala hivatalból a város teljes területét érintõ
címfelülvizsgálati eljárást indított, melynek keretében a
város teljes területét érintõen megtörténik valamennyi utca
összes ingatlanának beazonosítása, címének megállapí-
tása, valamint a címeknek a Központi Címregiszterbe tör-
ténõ felvezetése. Az érintett ingatlanok száma megközelí-
ti a százezret – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Kása
Brigitta aljegyzõ.

MÁR NINCS NEVENINCS

A feladatot közel egyéves elõkészítõ munka elõzte
meg, mely során megtörtént annak felmérése, hogy me-
lyek azok a korábbi és jelen felmérés alapján létezõ ház-
számok, melyek a címregiszterben nem szerepelnek,
majd kb. 25 000 címet rögzítettek vagy javítottak a köz-
ponti rendszerben. – A címrendezési eljárás következõ
szakaszában megtörtént a város közterületeinek helyraj-
zi szám szerinti összeírása, mely során feltárta az Igaz-
gatási Osztály a még el nem nevezett közterületeket, majd
azokat több részletben a város közgyûlése elé terjesztet-
te elnevezésre, illetve a bizonytalan kiterjedésû utcák
határainak megerõsítésére – tette hozzá dr. Grósz Péter
igazgatási osztályvezetõ.

A NAPLÓBAN TETTÉK KÖZZÉ

A városlakók közvetlenül a Napló hasábjain keresztül
a munka harmadik szakaszával találkozhattak, mely so-
rán egy tudatos szisztéma szerint, városrészenként elkez-
dõdött az utcák házszámainak határozati megállapítása.
Ennek keretében hetente kb. 500 ingatlan címének meg-
állapítása történt meg házszám-megállapító határozat for-
májában. Az érintetteket a megállapított házszámokról a
jogszabályban elõírt, és a hivatal hirdetõtábláján, valamint
az önkormányzat honlapján elhelyezett közhírré tétel
mellett a Nyíregyházi Naplóban történõ megjelentetés
útján is értesítették.

A VÁROS EGY RÉSZE KÉSZ

Ha az eredményeket konkretizáljuk, az elmúlt fél
évben megtörtént Nyírszõlõs, Felsõpázsit, az úgyne-
vezett északi Kertváros, a Tiszavasvári úttól északra
található bokrok, valamint a Tiszavasvári úttól délre
található bokrok valamennyi utcája házszámának
megállapítása, közlése, valamint ezek egy tekintélyes

részének a Központi Címregiszterben történõ átveze-
tése. Az átvezetéshez szükséges ingatlan-nyilvántar-
tási azonosítókat, térgeometriai koordinátákat a járási
hivatal földhivatala folyamatosan bocsátja rendelke-
zésre, így a címek átvezetésére azok megérkezését
követõen van lehetõség.

A LAKOSSÁG IS AKTÍV VOLT

– A lakossági fogadtatást illetõen elmondhatjuk, hogy
néhány esetben érkezett jobbító szándékú észrevétel, ja-
vaslat, amelyeket lehetõség szerint figyelembe vettünk.
Elõfordult olyan eset is, amikor maguk a lakók jelezték,
kérték a felülvizsgálatot az utcában kialakult házszámhasz-
nálat, fõképp a házszámok duplikáltsága miatt. Az építési
tevékenyég fellendülése következtében sok korábban be-
építetlen, üres telek lelt gazdára és beépítésre, ezért szük-
ségessé vált az eddig utcanévvel nem rendelkezõ közterü-
letek elnevezése, illetve az ott található ingatlanok házszá-
mainak megállapítása. Arra is volt példa, hogy az utcanév-
vel nem rendelkezõ közterület elnevezésére maguk az ott
lakók tettek javaslatot – jegyezte meg az osztályvezetõ.

TÖBBÉVES PROBLÉMÁK OLDÓDTAK MEG

Néhány utca vonatkozásában korábban már létezõ, de
logikátlanul szerteágazó utcák egy-egy „ágacskáját” ter-
jesztették a közgyûlés elé elnevezésre. Mivel ezekben az
esetekben a korábbi házszámok ismertek voltak, automa-
tikus címmegfeleltetéssel rögzítették az új utcák új ház-
számait a címnyilvántartásba. Az ott lakóknak a járási hi-
vatal értesítése alapján már csak a kész lakcímkártyájukat
kellett átvenniük. Számos esetben érkezett pozitív vissza-
jelzés a már rendezett területekrõl a sokszor többéves prob-
lémák megoldására.

CSALÁDI ÉS TÁRSASHÁZAK

A felülvizsgálat nemcsak a családi házas övezeteket
érintette, hanem a társasházak házszámainak felülvizsgá-
lata is zajlott. Ezekrõl a társasház képviseletét ellátó kö-
zös képviselõk értesültek, amellett a Napló hasábjain is
közzétették azokat.

12 000 INGATLAN RENDEZVE

Az eddigi munka eredményeképpen mintegy 12 000
ingatlan házszámának megállapítása, rendezése történt
meg az elmúlt fél évben, továbbá számos, eddig névtelen
közterület új utcanevet kapott. – A teljes rendezésen át-
esett területen található ingatlanok tulajdonosai észlelhe-
tik, hogy az ingatlanjaik földhivatali tulajdoni lapjain a
megállapított helyes címek jelennek meg automatikusan,
illetve a lakóingatlanok a kormányablakok ügyfélszolgá-
latain bejelentkezhetõvé válnak – összegzett az osztály-
vezetõ.

SZÜNET A VÁLASZTÁSOK MIATT

2019-ben tavasszal európai parlamenti választásokat,
õsszel helyhatósági választásokat tartanak hazánkban. –
Esetünkben ezen idõszakok jellegzetessége, hogy a vá-
lasztás idõpontjának kihirdetésével egyidejûleg a Köz-
ponti Címregiszter funkciói korlátozottá válnak, így vár-
hatóan január végétõl október közepe-végéig új közte-
rületek elnevezésére, új házszámok megállapítására és
azok fel-, illetve átvezetésére nincs lehetõség. Emiatt
novemberig az újabb területek lakosságot érintõ címfe-
lülvizsgálata szünetelni fog. A hivatali munka azonban
nem áll meg, a háttérben elõkészülünk a soron követke-
zõ területek felmérésére, ahol szükséges, helyszíni bejá-
rással kiegészítve. Nem búcsúzunk tehát végleg, egy át-
meneti szünet után folytatódik majd a címfelülvizsgálat,
mindaddig, amíg minden nyíregyházi utca minden in-
gatlana házszámozása meg nem történik – tette hozzá
az aljegyzõ.

LEGKÖZELEBB ÕSSZEL

A szakemberek az összegzést követõen a Napló se-
gítségével megköszönték a városlakók türelmét, pozi-
tív hozzáállását, hozzátéve azon reménybeli szándé-
kukat, hogy e nagy volumenû munka minden városla-
kó megelégedését szolgálja majd. Novemberben foly-
tatják!

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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NYÍREGYHÁZI JUBILEUMOK 2019-BEN
MEGVÁLTAKOZTUNK, SZÍNHÁZAT ÉS KÓRHÁZAT NYITOTTUNK, VONATRA ÜLHETTÜNK

125 éve nyitotta ki kapuit a színház, már a negyvene-
dik születésnapját ünnepli a tavaszra megújuló múzeum-
falu, ötvenedik éve nem csilingel a villamos Nyíregyhá-
zán. Bár a Naplónak van egy rendszeresen jelentkezõ
helytörténeti rovata, év elején talán érdemes egy kis át-
tekintést adni a jubileumok mentén, mely ünneplésekre
is okot adhat késõbb.

Kezdjük az elején, mert noha a 265-tõl bizonnyal van
kerekebb évforduló, de nekünk alapvetõ fontosságú, hogy
1754-ben kezdõdött el az akkorra jelentõsen elnéptele-
nedett Nyíregyháza újratelepítése a gróf Károlyi Ferenc
által egy évvel korábban kiadott pátens alapján; a szállás-
földek kimérése, így a bokortanyák létrejötte pedig egy öt
évvel késõbbi dátumhoz köthetõ.

ÖRÖKVÁLTSÁG, 1824
S ugorjunk egyet az idõben, mert ennek szerves folyta-

tása, hogy 1824-ben már ugyanettõl a fõúri családtól (pon-
tosabban a joghatóságuk alól) sikerült „megváltakozniuk”

szorgalmas, elõrelátó elõdeinknek, ez akkora jelentõségû
tett volt, hogy száz esztendõvel késõbb bõ egyhetes cen-
tenáriumi ünnepséget tartottak, ennek pontosan 95 éve. S
bár gyakran elmegyünk mellette, álljunk meg most ezzel
a tudással a 150. évfordulóra emelt emlékmûve elõtt, mely
most is ott áll a Kossuth téren...

ANYAKÖNYVEK, MAGYARUL
Szintén figyelemre méltó, hogy az 1809-ben itt született

Nagy Sámuel, hazatérve a gyülekezet lelkészeként, tanító-
jaként 180 éve vezeti az evangélikus anyakönyveket ma-
gyarul, az óvodának-iskolának nevet adó Túróczy Zoltánt
pedig pont száz évvel késõbb választották püspökké.

VÍZ ÉS TÛZ, SZÍNHÁZ ÉS KÓRHÁZ
De még a XIX. században maradva is bõséggel talá-

lunk megjegyzésre érdemes, évfordulós eseményeket.
Például azt, hogy 140 éve megalakult a Nyírvíz Szabá-
lyozó Társulat, rá öt évre pedig az Önkéntes Tûzoltó Egye-

sület, tûzoltóink késõbb világhírt is hoztak a milánói gyõ-
zelemmel Nyíregyházának. A század végén, 1894. feb-
ruár 6-án nyíltak meg városunk emblematikus épületé-
nek, a színháznak a kapui, az Erzsébet Közkórház át-

adása 1899 novemberében történt, pont 120 éve (Jósa
Andrásról pedig fél százada nevezték el).

VASÚT ÉS VILLAMOS

Már 160 éve büszkélkedhetünk azzal, hogy május vé-
gén elindult a menetrend szerinti vasúti járat a Debrecen–
Nyíregyháza–Miskolc vonalon, s talán nem véletlen össze-
függés, hogy akkorra datálható a Postahivatal felállítása is.
Ám a kötött pályás közlekedés negatív évfordulókat is tar-
togat idén: ötven esztendõvel ezelõtt szüntették meg a vil-
lamosközlekedést Nyíregyházán.

LEPLEZÉS ÉS SZENTELÉS
Településünk egyik díszét, a megyéhez kötõdõ Besse-

nyei György szobrát 1899-ben leplezték le, s tíz évvel
késõbb, száztíz esztendeje lett városunk szülötte, a kiváló
festõmûvész, Benczúr Gyula Nyíregyháza díszpolgára. A

Samassa-féle templomot, fõterünk meghatározó épületét
(most Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyháznak is-
merik a római katolikusok) 115 éve szentelték fel, s bár
ma már nem ez a funkciója, de rögzítsük a tényt, hogy
110 éve épült meg szecessziós stílusban a Royal Szálloda
és Kávéház a Vármegyeháza terén.

ÜNNEPELHET A MÚZEUMFALU

A kulturális élethez köthetõ, hogy Bartók Béla 85 évvel
ezelõtt tartott elõadást a Korona Szállodában, 5 évvel ké-
sõbb pedig megalapították eleink a Városi Zeneiskolát, nem

csoda, hogy ma is büszkék lehetünk zenei életünkre. Az ötö-
dik évtizedébe lépõ Sóstói Múzeumfalu méltó módon ünne-
pelhet, hiszen soha nem látott mértékû felújítást fejeznek
be Magyarország meghatározó skanzenjében tavaszra.

FEKETE ÉS SZÍNES
És ugyan még írhatnánk a megannyi kisebb-nagyobb

történés mellett akár részletesen is arról, hogy a szabad-
ságharc befejezését (1849) Nyíregyháza is megérezte, s
még inkább megszenvedte az elsõ világégést követõ ro-
mán megszállást, ez pont száz éve történt. De mivel ez
csak a teljességet nélkülözõ pillantás a várostörténelem-
re, majdnem zárásként álljon itt egy kis színes, mert olva-
sóink jelentõs része is megérte (akár fiatalon, így emlé-
kezhet is rá), hogy megnyílt a Kelet és a Nyírfa Áruház.
Gondolnák, hogy ennek is már 45 éve?

VÁCI MIHÁLY ÉVE
A végszó azonban Nyíregyháza költõjéé kell, hogy le-

gyen. Váci Mihály 1924. december 25-én látta meg a nap-

világot, Ókistelekiszõlõben. A 95. évforduló (s 2020, ami-
kor fél századdal ezelõtti halála kapcsán is tiszteleghe-
tünk elõtte) mindenképpen alkalmat adhat az emlékezés-
re. E rövid visszatekintõ búcsúszavai legyenek a Kossuth-
és kétszeres József Attila-díjas költõé, mûfordítóé, aki egy
idõben hazánk ünnepelt és sokat szavalt költõje volt, s aki
nagyon szerette Nyíregyházát. Úgy, mint ahogy az Én szõ-
ke városomban fogalmaz (amit közel kétezren szavaltak
együtt a csarnokban hat évvel ezelõtt, megdöntve a leg-
nagyobb létszámú versmondás magyarországi rekordját):
„Ez a táj tanított szeretni Hazát! Ez a por mutatott aránya-
idra – világ! Itt lett rokonom a Három-Milliárd!

(Köszönet az alapanyagért a megyei levéltárnak, és Ilyés
Gábornak, az Amirõl az utcák mesélnek kötetében olvas-
ható kronológiáért.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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ÚJRA ESZEM-ISZOM, DÍNOMDÁNOM A MÚZEUMFALUBAN
JÖN A II. NYÍRSÉGI DISZNÓTOROS FESZTIVÁL ÉS XVIII. NEMZETKÖZI BÖLLÉRVERSENY

A téli csípõs hideg a disznóvágás idõszaka. Ráadásul
mindez nemcsak a baráti társaságok népszerû program-
ja, hanem kiváló csapatépítõ lehetõség is, amelyen együtt
ízesítheti, kóstolhatja, gyúrhatja a kollektíva a kolbász-
húst, vagy sütheti ki a tepertõket. Erre pedig szûk egy
hónap múlva Nyíregyházán is lesz lehetõség, hiszen idén
újra megrendezik a II. Nyírségi Disznótoros Fesztivált
és XVIII. Nemzetközi Böllérversenyt a Sóstói Múzeum-
faluban.

A disznóvágási szezon közepén járunk. Hagyományo-
san András-napkor, november 30-án kezdõdnek a disz-
nótorok és az idény egészen február végéig kitart. Bár a
disznóvágás a vidéki élet egyik legnagyobb közösségi ese-
ménye, egyre több városban is rendeznek böllér- vagy
kolbásztöltõ versenyt. Nem lesz ez másként Nyíregyhá-
zán sem, ahol a Sóstói Múzeumfaluban – itt annak ellené-
re, hogy jelenleg a skanzen innovatív fejlesztése zajlik,
sikerült megállapodni a kivitelezõvel, és átadja a rendez-
vénynek a területet – február 16-án, reggel fél héttõl este
hat óráig a hagyományos falusi vágások hangulatát ígérik,
méghozzá a II. Nyírségi Disznótoros Fesztiválon és XVIII.
Nemzetközi Böllérversenyen.

KEZDÕDNEK A NAGYRENDEZVÉNYEK

Ezzel pedig február 16-án elstartol az éves nyíregyhá-
zi garantált nagyrendezvények sora, a messze földön hí-
res magyar sertés kerül kés alá. Mint ismert, a Napkori
Böllérverseny, amely 17 éven át csalogatta hagyományos
disznótoros ételekkel a vendégeket, tavaly új köntösbe
bújt. A helyszín és a neve is megváltozott. 2018 óta már
a Sóstói Múzeumfalu ad neki otthont. Tavaly tízezren
voltak kíváncsiak a nem mindennapi eseményre és már
most látszik, az akkori óriási érdeklõdés idén csak hat-
ványozódni fog.

VÁRJÁK A NEVEZÕKET

Az II. Nyírségi Disznótoros Fesztiválra még mindig vár-
ják a nevezõket. A böllérversenyre jelentkezni február 12-
éig (keddig) lehet. – Ehhez a Napkorona Hagyományõrzõ
Lovas és Lövész Egyesület honlapjáról, valamint Facebook-
oldaláról tölthetõk le a nevezési lapok – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Támba Miklós, a rendezvény fõszervezõ-
je, az egyesület elnöke.

– Fél hétkor lesz kapunyitás, hét és fél nyolc között
megtörténik a disznók kábítása és kivéreztetése, ezt köve-
ti a perzselés és a bontás, majd kezdõdhet a finom ételek
elkészítése. Tavaly 11 csapat nevezett be a versenyre, de

mérettetésre jelentkezõ csapatok nemcsak vágási, húsfel-
dolgozási és szakács ismereteiket mérik össze; egy-egy
csapatnak minimum 200 adag ételt kell kóstolásra elké-
szítenie.

– Kóstolás nélkül garantáltan senki nem megy majd haza
a rendezvényrõl – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila alpolgár-
mester. – Idén újdonság, hogy minden csapatnak legalább
200 adag ételt kell elkészítenie, de közülük 5-6 vállalja,
hogy ötször annyi mennyiséggel várja az ínyenceket.
Mindez garantálja, hogy ételbõl biztosan nem lesz hiány.
Az étkek többsége 11 óra körül készülhet el, akkortól in-
dul be a kóstoltatás, ám korábban is lehet majd enni pél-
dául hagymás vért vagy májat.

Az egész napos gasztrokulturális rendezvény szervezé-
se még javában zajlik. Lesz fesztiváltérkép és már biztos,
hogy a ZeneExpressz produkciója is szórakoztatja a disz-
nótorosra érkezõket. A 130 cm alattiak idén is ingyen lá-
togathatják a rendezvényt, és melegedõpontok is lesznek
a fesztiválon. Tavaly 9–10 ezer ember látogatott ki a disz-
nótorosra, a szervezõk bíznak benne, idén újabb rekordot
dönthetnek majd meg.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

már most biztos, hogy idén több nevezõvel számolhatunk.
Zsûrizni fogjuk a fogópálinkát; a forralt bort; a sertés bon-
tását és a húsok feldarabolását, elõkészítését; valamint a
hurka-, kolbász- és a toroskészítést is.

A LEGEKET DÍJAZZÁK MAJD

A II. Nyírségi Disznótoros Fesztivál és XVIII. Nemzet-
közi Böllérversenyen hét díjat osztanak majd ki. Ezek:

– közönségdíj a legnépszerûbb csapatnak,
– a böllérek legjobbja,
– a legjobb hurka,
– a legjobb toros,
– a legjobb kolbász,
– a legjobb fogópálinka,
– a legjobb forralt bor.

TESZTELNI LEHET MAJD A DISZNÓSÁGOKAT

Az ínyencségeket kóstolójegy ellenében lehet tesztel-
ni. A belépõjegy és a gasztrojegy is 500 forintba kerül majd.
A szervezõk ígérik, senki nem marad éhen, hiszen a meg-

Jellemzõ kép a fesztiválos disznóvágásról, ami idén is várható
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FOGALOMMÁ VÁLT AZ OSZKÁROZÁS
Oszkár: amikor jól jár a sofõr, jól jár az

utas, sõt még a környezet is. Magyarorszá-
gon (is) egyre népszerûbb a telekocsizás.

Egyetemi projektként indult, mára pedig
fogalommá vált. Magyarországon teleko-
csizni egyet jelent az Oszkározással. Több
mint hatszázezer felhasználója van, napon-
ta tízezrek használják az alkalmazást, és
csak(!) Nyíregyházáról Budapestre – átlag-
ban – óránként három autó indul, amelyek-
hez utasként lehet csatlakozni.

KÉNYELMES, OLCSÓ, ZÖLD

Idén 11 éves az Oszkár, vagyis az Online
Személyfuvar Közvetítõ Rendszer. Van, aki
kényelmi szempontok miatt, van, aki idõt
akar spórolni vagy éppen pénzt, míg má-
sok egyszerûen az élményszerzés kedvé-
ért próbálják ki. Kétségtelen: Magyarorszá-
gon a közösségi autózás az elmúlt évek-
ben óriási lendületet kapott, amit a számok
is bizonyítanak: január 16-án 13:38-kor
3549 Oszkáros volt úton. Az Oszkározás
lényege, hogy az utazni kívánó autósok és
az utasok – a rendszernek köszönhetõen –
egymásra tudnak találni. Úgy mûködik,
hogy a hosszabb útra készülõ autósok meg-
hirdetik a szabad helyeiket, az utazni vá-

gyók pedig befoglalhatnak hozzájuk. Így
pedig a sofõrök megoszthatják az utasok-
kal üzemanyagköltségüket, az utasok pe-
dig a tömegközlekedéshez képest sokszor
fél áron utazhatnak, és még idõt is spórol-
hatnak.

Prácser Attilától, az Oszkár telekocsi társ-
alapítójától és egyben ügyvezetõjétõl meg-
tudtuk, a belföldi útvonalak közül a Buda-
pest–megyeszékhely útvonalak a legnép-
szerûbbek. Ezek közül is kiemelkedik for-
galom tekintetében a Budapest–Szeged, a
Budapest–Miskolc és a Budapest–Pécs vi-

mint elérési mód (sokan csak könyvtárban,
internetkávézókban tudtak Internethez hoz-
záférni). Mára a mobilböngészõs és
mobilapplikációs használat lett a megha-
tározó. Ezzel összefügg, hogy sokkal dina-
mikusabb az utak szervezése, sokszor az
autós indulás elõtt csak 1 nappal teszi fel
az útját, de az utasok is jóval késõbb je-
lentkeznek, akár csak pár órával utazás
elõtt, ezért így is megtelik a jármû.    

VANNAK, AKIK IDEGEN-
KEDNEK TÕLE

– Hogy mirõl fog szólni a jövõ? Folya-
matban van a mobilapplikációnk radikális
megújítása. Az új verzió terv szerint január
végén, február elején elérhetõ lesz, mely
jobban igazodik a technikai változásokhoz
és módosult felhasználási igényekhez.
Emellett a kommunikációnkban fogjuk át-
helyezni a hangsúlyt a figyelemfelkeltésrõl
a kipróbálásra buzdításra. Az elmúlt 11 év
elég volt arra, hogy a legtöbben már hal-
lottak az Oszkárról, viszont emellett sokan
– akár információhiány miatt – idegenked-
nek a kipróbálástól, õket szeretnénk minél
nagyobb arányban bevonni a rendszerbe. 

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KOMPLETT IPARÁG NÕTT KI A TELEKOCSIZÁSBÓL!

szonylat, de nem sokkal marad le ezektõl
a Budapest–Debrecen és a Budapest–Nyír-
egyháza viszonylat sem. Az elmúlt hóna-
pokban több mint 10 ezer utazás valósult
meg a Nyíregyháza–Budapest útvonalon
azáltal, hogy autós-utas egymásra talált az
Oszkár segítségével.

– A legaktívabb a 22–32 közti korosz-
tály, de egészen 45 éves korig még jellem-
zõ a telekocsi-használat. Utasok közt pár
százalékkal több a nõk aránya (51 száza-
lék), autósoknál viszont csupán 30 száza-
lék. Míg 11 éve csak asztali gép jött szóba,

BÁRMIT MEGTUDHAT
AZ AUTÓJÁRÓL

Január elsejétõl már elérhetõ az úgyne-
vezett Jármû Szolgáltatási Platform az ügy-
félkapun keresztül. Ez azt jelenti, hogy a
rendszerben most már ingyen lekérdezhe-
tõk a gépjármûvek adatai.

A Belügyminisztérium egyesítette a kü-
lönbözõ hivatalok gépjármû-nyilvántartá-
si adatait, így januártól már rendszám alap-
ján meg lehet tudni az autó mûszaki ada-
tait, a kilométeróra állását, körözés alatt áll-
e, vagy éppen a jármû baleseti elõéletét.

HAVONTA TIZENÖTSZÖR
KÉRHETÕ LE

A rendszert az ügyfélkapun keresztül
bárki igénybe veheti. Ehhez nem kell mást
tenni, mint az ügyfélkapu Jármû Szolgálta-

tási Platformján megadni az ügyfélkapu fel-
használónevét és a jelszót, majd belépést
követõen a gépjármû rendszámát. A szol-
gáltatás január végéig tesztüzemben mû-
ködik, ezért egyes funkciók még nem ér-
hetõk el teljes körûen.

INGYENESEN ELÉRHETÕ

A Jármû Szolgáltatási Platform (JSZP) le-
hetõvé teszi, hogy a különbözõ magyar
nyilvántartásokból származó, a jármû élet-
útjának lényeges adatait az ügyfél egy egy-
séges felületen ingyenesen megismerje és
– a BM közleménye szerint – egy-egy jár-
mû jövõbeni tulajdonosa pontos és valós
adatokhoz jusson. Így elkerülheti, hogy
manipulált, esetleg körözött jármûvet vá-
sároljon meg.

A telekocsit használók férfiak és nõk
kor szerinti megoszlása

Fotó: illusztráció
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SOKSZOR NEM SZÁMÍT A HOLNAP,
CSAK A MA: AZ ÉJSZAKÁT TÚL KELL ÉLNI

A hajléktalanok számára a legkritikusabb idõszak a
tél. Ilyenkor egyre hidegebb napok váltják egymást,
gyakoriak az éjszakai mínuszok, és emiatt sajnos nem
ritkák a kihûléses esetek sem. Minden év november 1-
jétõl április 30-áig krízisidõszak van a hajléktalanellá-
tásban.

Az igazán tartós hideg idõ beálltával az utcán élõ em-
berek egyre nagyobb veszélyben vannak. Akik a szabad
ég alatt töltik el az éjszakai mínuszokat, azoknak sokszor
nem számít a holnap, csak a ma: az éjszakát ki kell bírni.
Ennek ellenére mégis sokan vannak, akik nem hajlandó-
ak menedékhelyre menni. Az önkormányzattal partner-
ségben dolgozó Periféria Egyesület munkatársai folyama-
tosan járják az utcákat, keresik az új otthontalanokat és
tartják a kapcsolatot a régiekkel.

A LEGNAGYOBB HIDEGBEN IS...

– A legnagyobb feladatot télen a hideg idõjárás adja
nekünk, hiszen a mínuszokban az odafigyelés, a segítség
életet is menthet – emelte ki Somogyiné Katona Anikó, a
Periféria Egyesület szakmai vezetõje. – Sajnos most is van-
nak olyan ügyfeleink, akik semmilyen módon nem vehe-
tõk rá arra, hogy igénybe vegyék a melegedõket. A tél
olyan módon ró ránk több feladatot, hogy ilyenkor reggel
nyolc órától este tíz óráig látjuk el közterületen a munkát.
Ezen kívül a nap 24 órájában elérhetõ az egyesület disz-
pécserszolgálata és krízisautós szolgálata. Ez azt jelenti,
hogy ha valaki a nap bármely szakában elesett hajlékta-
lant lát, felhívhatja a 06-42/504-618-as telefonszámot. Az
egyesület munkatársai autóval a bajba jutott segítségére
sietnek és vagy ellátják a helyszínen, vagy pedig szociá-
lis, esetleg egészségügyi intézménybe szállítják.

NEHÉZ MEGBECSÜLNI SZÁMUKAT

– A hajléktalanok számát nehéz megbecsülni – folytat-
ta. – Amit tudni lehet, hogy évente 260–300 olyan ügyfe-
lünk van, akikkel kapcsolatban állunk, de tény, hogy él-
nek a városban úgynevezett szívességi befogadottak is (kis

pénzért befogadják õket, de csak addig, amíg az érdek
úgy kívánja), akik sajnos nagyon nem rendezett körülmé-
nyek között laknak és bármikor az utcára kerülhetnek.
Miattuk is, folyamatosan jelennek meg a látókörünkben
új ügyfelek. Persze, mellettük ott vannak a „régiek” is.
Ismerünk olyan hajléktalant, aki 1994 óta az utcán él.

GYAKRAN „ELBÚJNAK”

Mint ismert, 2018. október 15-én lépett életbe az új
szabálycsomag, amely tiltja az életvitelszerû utcán lakást,

azaz az utcai hajléktalanságot. Aki életvitelszerûen köz-
területen tartózkodik, és a hatóságok felszólítása ellenére
sem megy el onnan, az szabálysértést követ el.

– Az utcán élõk száma a szabályozás ellenére sem vál-
tozott egyelõre. Volt néhány eset, amikor a rendõrség fi-
gyelmeztetéseket osztott ki, de lefolytatott bírósági ügyekre
nem került sor. Azt tapasztaljuk, hogy az új szabályozás
miatt a hajléktalanok elhúzódnak, hogy ne vegyék észre
õket a járõrök. Ez viszont a mi munkánkat nehezíti, hi-
szen a szociális munkások nehezen tudják megtalálni õket.

A MEGYÉBÕL IS JÖNNEK

A hajléktalanellátó intézmények ennek ellenére is több
mint száz százalékos kihasználtsággal mûködnek – errõl
már az Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezetõ helyet-
tese, Nagy Judit beszélt.

– Jelenleg minden részlegünk telt házzal mûködik. A
megállapodásos intézményrészeinknél is akkora a váró-
lista, mint amennyien bent vannak jelenleg is. Ez azt je-
lenti, hogy sokkal több ember elhelyezésére lenne szük-
ség. Az éjjeli menedékhelyünk 100 férõhelyes, jelenleg
mégis 130–138 hajléktalannak biztosítunk ott szállást. Itt
érezhetõ, hogy a tavaly október 15-én életbe lépõ törvény
gondot jelent a kisebb településeknek, az egész megyé-
ben ugyanis rajtunk kívül csak Nyírbátorban van éjjeli
menedékhely, de az is csak 20 férõhelyes. Vagyis azokon
a településeken, ahol nem megoldható a hajléktalanok
ellátása, behozzák õket hozzánk, ennek köszönhetõ, hogy
ilyen sokan vagyunk. Nem szoktunk ennyien lenni. Fé-
lünk is, hogy mi lesz akkor, ha beköszönt a tartós nagy
hideg. Elutasítani azonban nem szoktunk senkit. Éppen
ezért kialakítottunk egy másik helyiséget, ahol szükség
esetén tudunk még fogadni ellátottakat – vörös kód riasz-
tás alkalmával volt is erre példa –, de csak végszükség
esetén szeretnénk megnyitni. Mindemellett a hét minden
napján meleg ételt is biztosítunk a Népkonyhánkon. 180
adag ételt szoktunk kiosztani, de ha bármikor szükséges-
sé válik, növeljük az adagot.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: MTI/Balázs Attila
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MÁJUS

SZAKMÁK SZTÁRJAI
Eredményesen szerepeltek a XI. Szakma Sztár Feszti-

válon a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tanulói, akik
35-en vettek részt a megmérettetésen. Hárman 1. helye-
zést értek el, de valamennyien kiemelkedõen teljesítet-
tek. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum május 3-án, egy
ünnepség keretében köszöntötte a szép teljesítményt nyúj-
tó fiatalokat.

MAGYAR KARD NAPJA

Május 3-án immár ötödik alkalommal rendezték meg
Nyíregyházán a Magyar Kard Napját az önkormányzat, a
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár és a
nyíregyházi Simonyi Óbester Magyar Szablyavívó Iskola
közös szervezésében.

SPORTOS DÍJAZOTTAK
A Magyar Sport Napja alkalmából május 4-én miniszte-

ri elismerésben részesült Szekér Lászlóné, a Vasvári Pál
Gimnázium testnevelõje a sport területén végzett kiemel-
kedõ szakmai tevékenysége elismeréseként. Szintén díjat
kapott Jávorszki György a Sipkay középiskolából a kosár-
labda sportágért végzett munkájáért. Kerezsi Endre-díjban
részesült Bartha Dénes, a Zrínyi gimnázium testnevelõje,
és Eszterházy Miksa-díjat kapott id. Székely Zoltán. Mind-
ketten a kézilabdában alkottak maradandót.

BRINGA PIKNIK

Május 12-én a Kossuth térrõl rajtolt el a Nyíregyháza–
Tokaj útvonalon meghirdetett Bringa Piknik kerékpártúra.

BÛNMEGELÕZÉSI INFORMÁCIÓS PONT

Május 14-én adták át azt a Bûnmegelõzési információs
pontot Sóstógyógyfürdõn, ahol turisták kérhetnek magyar
és idegen nyelvû tájékoztatást, vagy szükség esetén segít-
séget.

FELÚJÍTOTT TELEPHELY
Befejezõdött a Család- és Gyermekjóléti Központ Má-

jus 1. tér 10/A szám alatti telephelyének felújítása a „Szo-
ciális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése, fej-
lesztése...” címû pályázat keretében.

SZÉPKORÚAK SPORTTALÁLKOZÓJA

Május 17-én rendezték meg az V. Szépkorúak sportta-
lálkozóját a Városi Stadionban, több mint 700 nyugdíjas
résztvevõvel.

70. ÉVFORDULÓ
Május 17-én az Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti Kör, a

Nyíregyházi Zsidó Hitközség és a Hit Gyülekezete szervezé-
sében – Izrael állam újjászületésének 70. évfordulója alkalmá-
ból – emlékfát ültettek a Mártírok terén, a zsinagóga elõtt, majd
ünnepi rendezvényt tartottak a megyeháza dísztermében.

SZELEKTÍV SZOMBAT ÉS VÁROSTORTA

Május 19-én – a Városnapok keretében – a Szelektív
szombat családi vetélkedõnappal, egész napos színpadi
programokkal és koncertekkel várta az érdeklõdõ nyíregy-
háziakat. Délután a Város Tortáját, egy ezerszeletes tejszí-
nes-meggyes prószatortát kínálták, amit idén is a Sipkay
mestercukrászai és cukrásztanulói készítettek el.

HÜBNER BEACH VOLLEYBALL CENTRUM
Május 18-án Ingo Heerdt, a Hübner-H Kft. ügyvezetõje,

dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, a Magyar
Röplabda Szövetség elnöke és Kósa Árpád, a Nyíregyházi

Sportcentrum ügyvezetõje ünnepélyesen átadták a
Continental Aréna parkolója mellett kialakított Hübner
Beach Volleyball Centrumot.

INGYENES ÚSZÓ- ÉS FÜRDÕBELÉPÕ
A HISZEK Benned program keretében sikeresen pályá-

zott Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, és
15 millió forintot nyert. Ennek értelmében májustól decem-
ber végéig a nyugdíjasok meghatározott idõben ingyene-
sen látogathatták az Aquarius fürdõt.

JÚNIUS

ÚJABB BRINGAFA

Június 1-jén a nyolcadik Michelin Bringafesztivál alkal-
mából újabb bringafát ajándékozott a városnak a Miche-
lin Hungária Kft. A kerékpártároló Sóstóra, a Tófürdõ bejá-
rata elé került.

ÚJ PARTNERVÁROSUNK BIELSKO-BIALA
Június 7-8-án 14. alkalommal rendezték meg Bielsko-

Bialában a Partnervárosok Fesztiválját, ahol Nyíregyháza

is képviseltette magát. Dr. Kovács Ferenc polgármester és
Bielsko-Biala polgármestere aláírták a két város közötti
partnervárosi együttmûködési megállapodást. A város fõ-
terén Nyíregyháza attrakcióival ismerkedhettek meg az ér-
deklõdõk.

KÁRPÁTALJAI MAGYAR CSALÁDOK FESZTIVÁLJA
Június 9-én, Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban ren-

dezték meg a Kárpátaljai Magyar Családok Fesztiválját.

„MUNKÁCSY 50” KIÁLLÍTÁS

Megnyílt a Múzeumok Éjszakáján a Munkácsy 50 kiál-
lítás a Jósa András Múzeumban. A nagysikerû tárlatot ja-
nuár hatodikáig több mint 33 ezren tekintették meg.

POSZT-SIKEREK
A június 7–16. között megrendezett XVIII. Pécsi Országos

Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjában részt vett
a Móricz Zsigmond Színház által bemutatott Illatszertár címû
elõadás Mohácsi János rendezésében, mely elnyerte a kö-
zönség-zsûri különdíját, Horváth László Attila pedig a leg-
jobb férfi alakításért járó színész-zsûri különdíját vehette át.

ZÁRULÓ CSAPADÉKVIZES PROJEKT
Befejezõdött a Nyíregyháza Borbánya és Malomkert

városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és víz-

VISSZATEKINTÕ: EREDMÉNYES ÉV VOLT 2018.
visszatartási célú tározók fejlesztése címû projekt. Ezáltal
megvalósult a Tünde, Lujza, Alma, Vércse és Tüzér utcá-
ban a meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitá-
sának növelése, valamint a Szántó Kovács János utcai par-
kolóban 4 záportározó kialakítása.

„KÖZÖSEN A KIÚTÉRT” PROGRAM
Június 26-27-én az önkormányzat „Közösen a Kiútért”

címû pályázata keretében közösségi napokat, partnerségi
rendezvényt szervezett a Keleti és a Huszár lakótelepen.
Az érdeklõdõk mindkét helyszínen információt kaptak a
pályázatról, de egészségügyi sátor, játékok, kreatív kéz-
mûves foglalkozások, sportvetélkedõk is színesítették a
programot.

MÚZEUMI BÉLYEG

Sajtótájékoztatón mutatták be a Jósa András Múzeum
fennállásának 150. évfordulója tiszteletére újonnan ki-
adott, a múzeumot ábrázoló bélyeget, ami június 29-én
került forgalomba, és kapható minden postahivatalban.

KOROSZTÁLYOS TENISZ VIDÉK BAJNOKSÁG
Június 19–28. között a MARSO Tenisz Centrum Egyesü-

let szervezésében Korosztályos Tenisz Vidék Bajnokságot
rendeztek Nyíregyházán. A versenyre közel 300 fiatal te-
niszezõ érkezett a megyeszékhelyre.

BRAVÚROS ELEFÁNTMÛTÉT
Bravúros és döbbenetes elefántmûtétet hajtottak végre a

Nyíregyházi Állatparkban. Gyulladás miatt eltávolították egy
3 éves elefántbika agyarát. Kito még hetekkel korábban, já-

ték közben törte le az ékességét, ami csúnyán begyulladt. A
többórás operációt egy elefántokra specializálódott állator-
vos vezette, aki a Dél-Afrikai Köztársaságból érkezett.

JÚLIUS

BARKÁCSBOGRÁCS AMATÕR FÕZÕVERSENY

II. RÉSZ
MEGÚJULT A 4-ES FÕÚT

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában hazai,
központi költségvetési forrásból újulhatott meg a 4-es fõút
Nyíregyháza és a 403-as fõút csomópontja között 3 szaka-
szon, összesen mintegy 4,5 kilométeren.

MOBIL KORMÁNYABLAK

Immár 294 kormányablak mûködik hazánkban, Nyír-
egyházán összesen három. Ám júliustól egy új, mobil ügy-
félszolgálattal gazdagodott megyénk. Kormányablak busz
segíti a kisebb településeken élõket.

AUGUSZTUS

LEGO BUSZOK

Augusztus 2-án mutatták be azokat az új LEGO buszo-
kat, amelyeket a LEGO gyár dolgozói használhatnak a
munkába járáshoz.

MEGÚJULT JÓSAVÁROSI JÁTSZÓTÉR
Megújult a Jósaváros egyik legrégebbi játszótere a Ko-

rányi köz–Eperjes utcai tömbbelsõben. Négytornyú

mászóvárat, mászóbástyát, új játékokat is kihelyeztek, na-
gyobb lett és megújult a zöldfelület.

CANTEMUS NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL
Augusztus 15–20. között zajlott a 12. Cantemus Nem-

zetközi Kórusfesztivál és Karvezetõi Mesterkurzus, ame-
lyen 12 nemzet 15 kórusának mintegy 600 énekese mu-
tatkozott be.

MEGÚJULT A SZABADTÉRI SZÍNPAD
Augusztus 17-én, nyílt napon tekinthették meg az ér-

deklõdõk a felújított Rózsakert Szabadtéri Színpadot. A kor-

mány Modern Városok Programja keretében 1,1 milliárd
forintból kulturális helyszínt augusztus 18-án a telt házas
„Meseautó” címû elõadással nyitották meg.

MEGÚJULT A BENCS VILLA

A Móricz Zsigmond Színház üzemeltetésében augusz-
tus 22-én nyitotta meg kapuit a felújított Bencs Villa.

VIDOR FESZTIVÁL

Augusztus 24. és szeptember 1. között immár tizenhetedik
alkalommal rendezték meg a VIDOR Fesztivált. A nyitónapon
idén is a magasba szálltak a VIDOR lufikból kirakott betûi.

ÚJ PARKOLÓHÁZ A KÓRHÁZBAN

Augusztus 29-én ünnepélyes keretek között adták át a
Jósa András kórház új parkolóházát, amely 361 autónak
biztosíthat parkolási lehetõséget.

CSÚCSTECHNOLÓGIÁS FOGÁSZATI GÉP
27 millió forintért szerzett be a város 3D-s fogászati kép-

alkotásra képes CT-berendezést, így Nyíregyházán már
nemcsak magánrendeléseken, térítés ellenében, hanem in-
gyenesen is igénybe veheti a lakosság a nagy pontosság-
gal dolgozó eszközt.

DEFIBRILLÁTOR A TENISZ KLUBHÁZBAN
A FINNAMED Magánklinika egy félautomata defi-

brillátort adományozott a MARSO Tenisz Centrumnak.
Július 14-én rendezték meg Sóstógyógyfürdõn a II. Sóstói

Sárkányhajó Fesztivált és Barkácsbogrács Amatõr Fõzõversenyt.
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LAKOMA, MULATSÁG, BÁL: JAVÁBAN TART A FARSANG
Bár odakint van, hogy elkezd szállingózni a hó és

reggelente gyakran repkednek a mínuszok, január 6.,
vagyis vízkereszt óta a farsang szezonjában vagyunk,
és ez egészen eltart húshagyókeddig, azaz idén márci-
us 5-éig.

A farsang  a  tavaszvárás  õsi örömünnepe, jellemzõen
az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonu-
lások, karneválok ideje. Az elõbbi a farsang csúcspontja,
hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a far-
sangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap,
ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató
is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karnevált
(velencei karnevál, rijekai karnevál), Magyarországon
pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi
busójárást.

EZ A PÁRVÁLASZTÁS IDÕSZAKA

– Magyarországon a farsangi szokások a  középkorban 
honosodtak meg – tudtuk meg dr. Szabó Saroltától, a Sós-
tói Múzeumfalu igazgatójától. – Már a 15. századból is
találtak feljegyzéseket a kutatók arról, hogy bizonyos idõ-
szakokban az emberek álarcokat viseltek és állatok alak-
ját öltötték magukra. Bár a téltemetéssel és a tavaszvárás-
sal függ össze, hossza évrõl évre változik, mivel zárónap-
ja a húsvét idõpontjához kötõdik, ami idén április 22-én
lesz. Vízkereszttõl (január 6.), a húsvétot megelõzõ 40
napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart (hús-
hagyókedd az utolsó nap). Farsangkor amellett, hogy sok
bált tartottak, maskurások öltöztek be és vonultak föl, egy-
ben a lakodalmak és a párválasztás idõszaka is volt. Azo-
kat a lányokat, akik nem mentek férjhez, kicsúfolták. A
legények, fiúk összeálltak és bekiabáltak a portára: „hús-
hagyó, húshagyó, itt maradt az eladó”.

NAGY ZAJT CSAPTAK

– A felvonulások részben az utcán történtek, részben
pedig a fonókban. Ilyenkor az emberek beöltöztek kovács-
nak, vándorárusnak, gólyának, medvének, kecskének, és
nagy zajt csaptak a falvakban. A nap persze mulatsággal
zárult. Ezeket a szokásokat szerencsére nagyon jól föl-
gyûjtötték a néprajzkutatók. Még a mai napig van olyan
település, amelyik feleleveníti ezeket, ilyen például
Panyola is – tette hozzá az igazgató.

A FÁNKNAK KULTIKUS JELENTÕSÉGET
TULAJDONÍTOTTAK

Farsangkor pedig a mulatozás mellett mi más is lehetett
volna középpontban, mint az evés-ivás. Az ünnepkör jel-
legzetes étele a fánk és a rétes volt. Úgy tartották, hogy a
fánknak mágikus ereje van és a sok étel fogyasztásától a
következõ év bõségét remélték.

VERSENYBEN SÜTÖTTEK, FÕZTEK, FELSZOLGÁLTAK
  Schnitta Sámuel hazai és nemzetközi szinten is is-

mert, elismert éttermi szakember volt. Magyarországon
és külföldön is tanult, dolgozott, például több híres étte-
rem vezetõjeként. Szakmai iskolai tankönyveket is írt, pél-
dául a felszolgálói ismeretekrõl, étlapszerkesztésrõl – eze-
ken több generáció tanulói nõttek fel. A róla elnevezett
országos szakmai emlékversenyt immár ötödik alkalom-
mal szervezték meg, ezúttal Nyíregyházán.

 
A helyszín a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay

Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma volt,
mely elismert alma matere a szakmának. A múlt szerdai
eseményen szerkesztõségünknek Krivács András, a Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke kiemelte:
– Három szakmacsoportból versenyeznek a fiatalok: a fel-
szolgálók, a szakácsok, illetve a cukrászok. Õk mind ta-
nulók, de ennek a napnak nemcsak az a fontossága, hogy
a tanulók mérjék össze tudásukat, hanem az iskolák, a
települések, illetve a szaktanárok is megmérettetnek. Ilyen-
kor kapunk képet arról is, hogy a szaktanároknak milyen
a felkészültsége, s ezt a szintet hogyan adják tovább a
diákoknak, a hallgatóknak.

 
RANG A RENDEZÉS

A helyszínt adó intézmény igazgatója, Tóthné Zsigó Zita
hozzátette: – Regionális versenyt szervezni az természe-
tesen mindig egy rang! Az elõzõ versenyt, a regionális
döntõt megnyertük – ez pedig egy jó hír az iskolának, hogy
most bennünket választottak helyszínként. A versenyen
elméleti és gyakorlati feladatok voltak, így többek között
gyöngytyúkesszencia saját húsával, tojáskocsonyával,
zöldségrõzsével, szûzpecsenye baconköntösben és bécsi
keringõ elnevezéssel tányérdesszert is készült. A zsûrita-

gok azt is értékelték, hogy a szakács és cukrász tanulók
remekei milyen asztalra érkeznek.

SIPKAYS SIKEREK

Vantal Gábor zsûrielnök a Nyíregyházi Televíziónak azt
mondta: – Figyeljük, hogy a díszterítés alkalmával mit,
mikor tesznek az asztalra, például a virág mikor kerül fel,
vagy éppen a széket elhúzták-e az asztal mellõl és úgy
terítenek – ezek pici apróságok, de az is szempont, hogy
felesleges eszközök kerülnek-e az asztalra.

  A nyíregyházi versenyen 10 térségbeli csapat mérte
össze tudását – az elmúlt évekhez viszonyítva ez rekord-
számú jelentkezésnek számított. A házigazda csapat a be-
rettyóújfalui mögött és a mátészalkai elõtt a második he-
lyen végzett. A legjobb pincér különdíjak egyikét a sipkays
Balogh Ferenc Gergõ kapta, a legjobb szakácsok és cuk-
rászok pedig Debrecent képviselték. A kelet-magyarországi
regionális megmérettetés legjobb csapata részt vesz majd
az országos döntõn, amelyet márciusban tartanak Szol-
nokon.

A Sipkay sikeres csapata a szakoktatókkal

Farsang végeztével, hamvazószerdától azonban beáll
a böjti idõszak, ami már tartózkodás az étkezéstõl (teljes
böjtölés), vagy csak a hústól és zsíros ételektõl bizonyos
napokon...

  (Szerzõ: Dér Vivien)

Elkészítése: Az élesztõt felfuttatjuk 3 dl langyos tej-
ben 1 ek. cukorral. A liszthez adjuk a sót, a cukrot,
vaníliás cukrot, a margarint, a tojássárgáját és a felfut-
tatott élesztõt. Alaposan kidagasztjuk, kb. 45 perc alatt
duplájára kelesztjük. Lisztezett felületen kinyújtjuk (kb.
1,5 cm vastagra) és pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk.
A közepébe lyukat nyomunk, majd forró olajban ki-
sütjük. Porcukorral, lekvárral ízesítjük.

ÍGY KÉSZÜL A FARSANGI FÁNK

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 1 kk. só, 1 cs. (2,5
dkg) élesztõ, 3 dl tej, 4 ek. cukor, 1 cs. vaníliás cukor,
1 db tojássárgája, 7 dkg margarin, porcukor, olaj.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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TEMETKEZÉS MAGYARORSZÁGON: VÁLTOZNAK A SZOKÁSOK
A magyar családokban a halál témája még mindig egy-

fajta tabu. Nemcsak beszélni nem szeretünk róla, de fel-
készülni sem tudunk rá és elfogadni sem, pedig régen ge-
nerációk adták át egymásnak a temetéssel, a gyásszal kap-
csolatos ismereteket. Még ha nehéz is tudomásul ven-
nünk: az elmúlás az élet velejárója. Az ezzel együtt járó
temetés pedig a gyászolóknak lelki trauma, és bizony:
komoly anyagi megterhelés is.

Mind a temetkezési szokásokban, mind pedig a gyász
kezelésében jelentõs változások történtek az elmúlt évti-
zedekben. Többek között: országos szinten csaknem dup-
lájára nõtt a hamvasztásos temetkezések aránya, sõt, nap-
jainkra már megelõzi a koporsós temetésekét. Budapes-
ten manapság a temetések 70–90 százaléka hamvasztá-
sos, az országos arány pedig 60 százalék körül mozog,
tehát még a „konzervatívabbnak” számító vidéken is a
halottak több mint felét hamvasztják. Nincs ez másként
Nyíregyházán sem.

NÕ AZ URNÁS TEMETÉSEK SZÁMA

Pénzes Tibor, az önkormányzati cég, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõje arról
tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy az országos tenden-
cia figyelhetõ meg Nyíregyháza esetében is. A város köz-
temetõiben tavaly ugyanis 1309 temetést hajtottak végre,
melybõl 846 urnás és csak 463 koporsós temetés volt. A
megelõzõ évek adatait figyelembe véve ez pedig jelentõs

növekedést mutat. Míg 2005-ben a
temetések 35, 2011-ben 48, 2017-
ben 58 százaléka volt urnás temetés,
tavaly ez a szám már elérte a 65 szá-
zalékot.

– Egyértelmûen látszik, hogy az
utóbbi években az urnás temetések
száma folyamatosan nõtt és ez a ten-
dencia folytatódik 2019-ben is. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Te-
metkezési Kft. idén január 14-éig az
Északi temetõben összesen 42 teme-
tést hajtott végre, melybõl csak 16
volt koporsós, míg 26 urnás.

GAZDASÁGI OKA (IS) VAN

A koporsós temetkezés a múlté, a legtöbb ember – jó-
részt anyagi megfontolásból – az urnás búcsút választja,
hiszen olcsóbb. Persze az árak nagyban függnek más té-
nyezõktõl is.

– Az urnás temetések esetében a fizetendõ összeg szé-
les skálán mozoghat, melyet meghatároznak a temettetõi
igények. Az átlagár kb. 250 000 forint. A koporsós teme-
tés esetében is a bekerülési értéke nagyban függ a válasz-
tott kellékek minõségétõl, a temetési hely típusától és a
kapcsolódó szolgáltatások mennyiségétõl. Koporsós teme-
tés esetében az átlagár kb. 400 000 forint – magyarázta az
ügyvezetõ.

ÁTLAGÁRAK NYÍREGYHÁZÁN*

Legolcsóbb urna 5 900 Ft
Legdrágább urna 170 000 Ft
Legolcsóbb koporsó 49 900 Ft
Legdrágább koporsó 310 000 Ft

Bár a szeretteink elvesztése felett érzett lelki fájdalom
anyagi javakban nem mérhetõ, tény, hogy a végakarat
teljesülésének manapság már csak a pénztárca szabhat
határt...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

* a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. árai
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 19., szombat 19.00 Balfácánt vacsorára!, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad

19.30 Kövek, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Január 21., hétfõ 19.30 Macbeth, Zrínyi „D” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Január 22., kedd 17.30 Irodalmi dominó, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Gyilkosság meghirdetve, Korányi kombinált bérlet, Nagyszínpad
19.30 Macbeth, Vasvári „C” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Január 23., szerda 19.00 Meseautó, Vidám bérlet, Nagyszínpad

Január 24., csütörtök 19.30 Macbeth, Vasvári „D” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Január 25., péntek 19.30 A boldogság (h)arcai – Jenei Judit önálló estje, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.30 Kövek, Bérletszünet, Krúdy Kamara

ÉRDEMES-E SZERELEM NÉLKÜL ÉLNI? JENEI JUDIT (H)ARCAI
Hetekkel elsõ önálló mûsorának bemutatása elõtt el-

keltek a jegyek Jenei Judit A boldogság (h)arcai címû pro-
dukciójára, amelyet január 25-én mutat be a MÛvész Stú-
dióban.

Komoly kihívás minden színész számára saját elõadást
létrehozni. Miféle hiányérzet vezette vajon Juditot erre a
nagy elhatározásra?

– Bizony, egyfajta hiány szülte, de ez nem abból ered,
hogy a színházban ne kaptam volna régen és most is
remek feladatokat – válaszolta kérdésemre. – Az önálló
est szövegét öt éve kezdtem el írni. Mindig is foglal-
koztatott a szerelem témája: honnan fakad, kinek mit
jelent, ki hogyan éli meg, mitõl múlik el az érzés, meny-
nyire hat ki mindennapjainkra, lehet-e e nélkül élni,
vagy egyáltalán érdemes-e? Persze az akkori írásom kö-
zelében sincs annak, amit most fogok bemutatni. Ahogy
az évek során értem, tapasztaltam dolgokat, úgy válto-
zott, sûrûsödött a mondanivalóm is. Mára már nemcsak
a nagybetûs szerelem az, amelyet boncolgat a szöveg-
könyvem. Mire utal a cím? Frenk, a zenész egy dalából
származó idézettel válaszolnék: „Fájdalmon keresztül
jutsz az örömbe.” Mindig ára van a boldogságnak, meg
kell harcolnunk érte.

A „DREAM TEAM”

Judit elmondta, a történet úgy indul, hogy egy több év-
tizedes kísérleti folyamat eredményeként rendelkezésünkre
áll egy chip, amely magában hordozza az örök boldogsá-
got. A nézõk annak lehetnek szemtanúi, hogyan szuperál
ez a találmány. Ehhez a sztorihoz a színésznõ megfelelõ
verseket keresett, amelyek egyet kivéve kortárs magyar
költõktõl származnak. Nem szívesen nevezi önálló est-
nek, mert ez egy igazi csapatmunka. A színház vezetõsé-
gének köszönhetõen kapott lehetõséget arra, hogy gon-
dolatai, érzései eljussanak a nézõkhöz. Az elõadás rende-
zõje Halasi Dániel, aki most éppen a Hamupipõke bemu-
tatójára készül színházunkban. Nelda (ez a neve Judit sze-

repének) eddigi életének fõbb szereplõi jelennek majd meg
a kivetítõn. A képek minõségérõl, fantáziavilágáról a nyír-
egyházi származású Koblicska Örs gondoskodik. Rónai
Domonkos operatõr csatlakozott még a „dream team”-
hez. Bánki Ákos festõmûvész animációkkal gazdagította
az egyik csodaszép verset. Az est dramaturgja Kövesdi
Levente.

FEHÉR TIBOR IS JÁTSZIK

– Hálás vagyok Horváth László Attilának, hogy elvál-
lalta az Apa szerepét – folytatta. – Fehér Tibor, a Nem-
zeti Színház Jászai Mari-díjas színésze az ideális férfi sze-
repében lesz látható. Vele tavaly nyáron ismerkedtem
meg, amikor egy elõadásban játszott a Rózsakert Sza-
badtéri Színpadon. Akkor jöttem rá, hogy õ a legalkal-
masabb erre a szerepre. Horkay Barnabás színészként
és koreográfusként egyaránt részt vesz az esten. Zenei
bejátszások is hallhatók majd, amelyek az én zenei íz-
lésvilágomat tükrözik, de nagy baj senkit nem érhet, hi-
szen a Kodály Zoltán Általános Iskola volt diákjaként
Szabó Dénes Kossuth- és Liszt-díjas karnagy terelgetett
ezen az úton.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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MEGJELENTEK A NEMZETI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ALAP PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI
Teljesen megtelt a városháza Krúdy terme szerda dél-

elõtt – civil szervezetek képviselõi érkeztek Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata, a megyei Civil In-
formációs Centrum és a Nyíregyházi Civil Fórum közös
Információs Partnerségi Napjára. A rendezvény aktuali-
tását a Nemzeti Együttmûködési Alap keretében megje-
lent új felhívások adták. A NEA idén közel 6 milliárd fo-
rintos; a civil szervezetek január 16-ától már elérhetik a
felhívásokat.

Petneházyné Bugán Magdolna, a Nyíregyházi Civil
Fórum elnöke hangsúlyozta, az alap nagyon fontos a civi-
leknek, hiszen éves bevételük jelentõs részét ebbõl bizto-
sítják a szervezetek.

CSÖKKENNEK AZ ADMINISZTRATÍV TERHEK
A szervezetek újdonságokkal is találkozhatnak. Válto-

zás például, hogy összevonták a mûködési és szakmai
pályázatokat, így csökkentik a pályázó civilek adminiszt-
ratív terheit – mondta a civil és társadalmi kapcsolatokért

felelõs helyettes államtitkár a városházán tartott tájékoz-
tatóján. Szalay-Bobrovniczky Vince az egyszerûsített pá-
lyázatokról is szólt.

– Minden olyan szervezet, amelyik rendelkezik a vissza-
menõ két évben számviteli beszámolóval, nincsen az el-
múlt két évben több bevétele mint 5 millió forint és regio-
nális szervezet, tehát helyi szinten mûködik, az a kollégi-
umi bírálati rendszertõl függetlenül 200 ezer forint támo-
gatásban részesülhet. A civilek a mintegy 1 milliárd forin-
tos keret kimerüléséig pályázhatnak.

EMELTÉK A TÁMOGATÁST

A helyettes államtitkár a civileknek tartott elõadásában
is kiemelte, a normatív kiegészítõ támogatást az eddigi 5
százalékról 10 százalékra emelték. A NEA kiírásokra ta-
valy mintegy 16 ezer pályázat érkezett be országosan, a
megyeiek nagyon aktívak voltak, a több mint 3100 szer-
vezet 1237 pályázatot nyújtott be. Ezzel országosan a
harmadik legeredményesebb lett Szabolcs-Szatmár-Bereg.

(Szerzõ: Dér Vivien)
Petneházyné Bugán Magdolna, a Nyíregyházi Civil

Fórum elnöke és dr. Ulrich Attila alpolgármester

EMLÉKDÉLUTÁN
A tavalyi év végén váratlanul elhunyt kollégára, ku-

tatóra, Henzsel Ágota fõlevéltárosra emlékeztek hét-
fõn délután a levéltár kutatótermében. Abban az in-
tézményben, ami elsõ és egyetlen munkahelye volt.

Az ELTE történelem–levéltár szakán végzett nagycser-
keszi születésû levéltáros igazgatóhelyettes, majd osztály-
vezetõ volt az intézményben. Kutatási területe Szabolcs
és Szatmár megye XVI. és XVII. századi története, illetve a
nyíregyházi bokortanyák múltja a XVIII. és XIX. század-
ban. Hivatása szerint azok közé tartozik, akik életükben
nemigen kerülnek reflektorfénybe. Haláluk után az em-
lékezés okán lesznek igazán ismertek és elismertek.

DIGITÁLIS FEJLESZTÉS A SZENT IMRÉBEN

  Tabletekkel, személyi számítógépekkel és az oktatás-
hoz használható, programozható robotokkal fejleszti 3
fenntartása alá tartozó oktatási intézményét a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye. A program 23 millió forint
összértékû, melyet pályázati forrásból szerzett meg a
római katolikus egyházmegye. A fejlesztés Nyíregyházát
is érinti, a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium is részese.

 
Laptop és projektor segítségével tartottak matematika-

órát a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium és Ál-
talános Iskolában. A tanár a feladatokat és a megoldáso-
kat is ezek segítségével mutatja be a diákoknak. – Sokkal
motiváltabbakká válnak a diákok, a mai vizuális kultúrá-
ban sokkal jobban lekötik õket ezek az ingerek, így
könnyebb bevonni õket az óra folyamatába – fogalmazott
Kalló Béla, az iskola pedagógusa.

 
MÉG ROBOTOKAT IS VESZNEK

A minõségi oktatás érdekében 23 millió forintból vásá-
rol új digitális eszközöket a Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye. A pályázaton nyert forrásból 100 tabletet, 25
személyi számítógépet, 6 projektort és 4 LEGO robotot

vásárolnak, melyeket három iskolába juttatnak el. A kor-
szerû, digitális eszközöket a nyíregyházi mellett a
geszterédi és a szomszéd megyében az etyeki intézmény
kapja meg. A cél, hogy az itt tanuló diákok azonos esélyt
kapjanak a pályaválasztáshoz.

SEGÍTI A PÁLYAVÁLASZTÁST IS

– Nem véletlenül van a három intézmény között kettõ,
mely sok olyan diákot tanít, nevel, akik hátrányos helyze-
tûek, másrészt pedig a pályaválasztás van elõtérben. Ma
már nemcsak Magyarországon, de külföldön is elképzel-
hetetlen a diákok sikeres pályaválasztása ilyen kompeten-
ciák nélkül – tette hozzá Molnár Katalin, a Debrecen-Nyír-
egyháza Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fõhatóságának
fõigazgatója.  

 
DIGITÁLIS TARTALMAKAT KÉSZÍTENEK

A fejlesztést idén kezdik és három év alatt valósítja meg
az egyházmegye. Az eszközök beszerzése mellett a forrá-
sokból képezik a pedagógusokat és új, digitális tanmene-
tet is készítenek.

  (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

– Egy olyan csendes, türelmes, nagy szaktudással ren-
delkezõ fõlevéltáros volt, aki mindannyiunk mintaké-
pe lehet, és aki a latin tudásának, szorgalmának kö-
szönhetõen tulajdonképpen a feudális iratok nagy is-
merõjévé vált Balogh István után – emlékezett rá
Kujbusné dr. Mecsei Éva, a megyei levéltár igazgatója.

Henzsel Ágota segítette Sipos Ferenc kutatómunká-
ját Rákóczi kori tanulmányaival, illetve Vállajról és
Újfehértóról készült írásait is megjelentette egy kötet-
ben. Ennek volt a szerkesztõje, mely az emlékdélután
alkalmára, az õ tiszteletére jelent meg.

– Mindannyian a helyébe kell lépjünk – fogalmazott
az igazgató  –, mert nemcsak levéltáros szakismeretet,
hanem latin tudást is igényel, hogy közös munkával tel-
jessé tegyük Henzsel Ágota szakmai életmûvét.

  (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Illusztráció: internet
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Január 18., péntek 19.00 Bánki tornaterem,
NYIKSE–Cegléd kosárlabda-mérkõzés
Január 19., szombat 18.00 Continental
Aréna, Fatum-Nyíregyháza–Haladás nõi
röplabdamérkõzés

Január 20., vasárnap 18.00 Fatum-Nyír-
egyháza–Haladás nõi röplabdamérkõzés
közvetítése

SZÜLINAP UTÁN, PORTUGÁLIA ELÕTT
HELEBRANDT MÁTÉ SZÁMÁRA CÉL AZ OLIMPIA

Szakadó hó, mínusz 6 fok. Utóbbi nem
okozna gondot, elõbbi miatt azonban fu-
tópadra kényszerül Helebrandt Máté. Még
a szülinapján is, melyet a múlt héten ün-
nepelt. A nyíregyházi olimpikon egy-egy
kiesett nap miatt is bosszús, tudja, hogy
fontos versenyek várnak rá tavasszal, és
jó formába kell kerülnie.

– Nem jött jól a havazás, teremben ké-
szülni azért nem ugyanaz. Pár nap múlva
viszont Portugáliába utazunk edzõtáborba,
remélem, ott megfelelõ lesz az idõjárás, és
jól sikerül a felkészülés – mondta Hele-
brandt Máté.

A Nyíregyházi Sportcentrum gyalogló-
ja már tavasszal szeretné teljesíteni az

Helebrandt Máté számára a londoni volt
az elsõ olimpia

EGY ÉRKEZÕ, EGY TÁVOZÓ
Egy játékos távozott, egy pedig érkezett

a Fatum-Nyíregyházához a héten. Az új
légióst az Egyesült Államokból szerzõdtet-
te a klub, Olivera Medic viszont elhagyja
Nyíregyházát.

„A Fatum-Nyíregyháza röplabdacsapat
vezetése közös megegyezéssel szerzõdést
bontott Olivera Mediccel. Köszönjük az
itt töltött idõt és további sok sikert kívá-
nunk sportkarrierjéhez! Mivel az így meg-
üresedett posztot az együttes vezetése
szerette volna megerõsíteni, így bejelent-
jük az amerikai Allison Mayfield igazo-
lását. A 29 éves, 185 cm magas, kansasi
születésû Allison Mayfield jelentõs nem-
zetközi tapasztalattal rendelkezik. A nem-
zetközi szinten is jegyzett négyesütõ ja-
nuár 2-ától már a Fatum-Nyíregyháza
gárdájával kezdte meg az edzéseket. Az
amerikai játékos többek között játszott

Peruban, Svájcban, Finnországban, az
idei szezont pedig az Olympiakos Piraeus
csapatánál kezdte.” – áll a klub közle-
ményében.

SZOMBATON HAZAI PÁLYÁN

Allison Mayfield már a hétvégén be-
mutatkozhat, szombaton a Haladást fo-
gadja a Fatum-Nyíregyháza 18 órától a
Continental Arénában. A mieink jól
kezdték az idényt, Újpesten 3:1-re gyõ-
zött a csapat úgy, hogy többen is sérü-
léssel, illetve betegséggel bajlódtak.
Ancsin Kitti egy vírus miatt hagyott ki
tréningeket, Varga Eliza és Szabó Lili szin-
tén nem volt egészséges, utóbbi a kor-
osztályos válogatott találkozóján sérült
meg. Remélhetõleg a Haladás ellen már
rájuk is számíthat Hollósy László vezetõ-
edzõ.

A család mindenben segíti a sportolót, a versenyeken a helyszínen szurkolnak

olimpiai és a világbajnoki kiküldetési szin-
tet. Ha csak egyéni csúcsa közelébe ke-
rül, akkor nem okozhat gondot a kvalifi-
káció 50 kilométeren. A 2020-as tokiói
már a harmadik olimpiája lenne Máténak
a londoni és a riói után, elõtte azonban
egy különleges világbajnokságon vehet
részt idén Katarban.

– A nagy meleg miatt a tervek szerint
éjszaka rendezik majd a gyaloglószámot,
éjfélkor lesz a rajt. Ilyen versenyem még
soha nem volt, így erre is külön készülni
kell majd – mondta az atléta.

Helebrandt Mátét a családja is minden-
ben támogatja, édesapja egyben menedzse-
re is, folyamatosan támogatókat keres, akik
segítik a sportoló felkészülését. Egyébként
pedig nyulakat tenyészt – ezt is Máté mi-
att. A nyúlhús ugyanis az egyik legjobb fe-
hérjeforrás az atléta számára. Máté édes-
anyja és párja is rendszeresen ott van min-
den versenyen – a kezét épp Rióban kérte
meg, majd jöhetett az esküvõ, természete-
sen csak a kontinensviadal után.

Az EB minden volt Máté számára, csak
szerencsés nem. Az élmezõnyben haladva
egy eldobott flakonra lépett, megsérült, és
fel kellett adnia a versenyt.

– Ez már a múlt, túl vagyok rajta, a kö-
vetkezõ versenyekre készülök. Fontos len-
ne, hogy már Dudincében, tavasszal sike-
rüljön teljesíteni a szinteket, és akkor nyu-
godtan készülhetek a hátralévõ idõszakban
a VB-re és az olimpiára – mondta He-
lebrandt Máté.

Szakemberek szerint a legjobb korban
van a nyíregyházi sportoló, így az élme-
zõnyben végezhet a VB-n és az olimpián.
De addig még sok nyúlhúst kell megennie...

Allison Mayfield a hétvégén bemutatkozhat
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Tájékoztatjuk, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata a korábban tartott lakossági fórumon
elhangzottaknak megfelelõen megrendelte a Felhõ utca
– Felhõ köz utcák – jelenleg földutak – szilárd burko-
latának kiépítésével kapcsolatos engedélyezési és ki-
vitelezési tervdokumentációkat.

A fent említett utcákkal kapcsolatosan a kivitelezé-
si tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A tervek
ismertetésével kapcsolatosan lakossági fórumot kívá-
nunk tartani, amelyre az alábbi helyszínen és idõpont-
ban kerül sor:

Helyszín: 4551 Nyíregyháza-Oros,
Fõ utca 60. (ebédlõ)

Idõpont: 2019. 01. 22. 18.00 óra

Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdõk Nem-

zetközi Napja alkalmából „Erdõtündér kerestetik!”
címmel alkotói pályázatot hirdet Nyíregyháza és 20
km-es körzetének általános iskolásai részére, illetve
meseíró pályázatot alsó tagozatos tanulók részére. Az
alkotásokat az erdei iskolába (Nyíregyháza-Sóstóhegy,
Igrice u. 3.) kérik eljuttatni. Határidõ: 2019. március
6., szerda. Ünnepélyes eredményhirdetés az Erdõk
Nemzetközi Napján (március 21., csütörtök) lesz. A 3
legszebb alkotást jutalmazzák, a díjazottakat külön
értesítik. Részletek: www.nyirerdo.hu.

Az enkausztika egy ókori görög technikai eljárás,
mely reneszánszát éli Góré Szabina festõi világában.
A forró méhviaszt és porfestéket elegyíti pasztává, és
festõkéssel, ecsettel viszi fel a vászonra. Õ ezt még
továbbfejleszti olajfestékkel és akrillal.

A kiállítótermet enyhe-kellemes viaszillat járja át,
annál is inkább, mert ezek a képek zömmel nagymé-
retûek. Közléstartalmuk mai, szinte egyikrõl sem hi-
ányzik az ember, a mindennapi élethelyzetek. Kör-
nyezetük perspektívátlan, geometrikus alakzatok apró
szövete, esetenként nyomott mintázattal. Ezekkel tol-
ja át a hangsúlyt a történésekre. Megfejthetõ és több-
értelmû üzeneteket hordoznak a nem véletlenül elõ-
hívott állatok – helyenként szimbólumokká magasod-
va. De figyel a génmódosított növény- és állatvilágra,
a lehetséges veszélyekre. A mindezeket közvetítõ fi-
gurák életnagyságban, keresgélõ-karakteres ecsetke-
zeléssel jelennek meg.

De megmutatja az úgynevezett „vizuális zaj”-t is.
Fekete sorozatában az ismétlõdõ jelek és motívumok
sajátosan átlényegülnek. A szerepeltetett nyúl, bárány,
gyík és ló, valamint a vibráló-perspektívátlan képki-
vágás, szokatlan közlésmód jelentés sztereotípiáink-
ról, a látens veszélyekrõl és az útról a transzcendens
felé. Góré Szabina a tér és idõ változó viszonylataira
keresi a vizuális válaszokat, egy õsi technika elõhívá-
sával. Ezekkel a felvetésekkel ajánlom szíves figyel-
mükbe a kiállítást.

(Szerzõ: H. Németh Katalin)

MÉG NEM – MÁR NEM,
ENKAUSZTIKA FESTMÉNYEK

Góré Szabina festõmûvész kiállítása a Városi Ga-
lériában, február 23-áig.

JANCSI ÉS JULISKA. A Burattinó Bábszínház elõadásai –
január 19-én 16.00 és 20-án 10.00: Jancsi és Juliska. Hely-
szín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA rendezvény a VOKE Vasutas
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban január 21-én 10.00 órától.
Közremûködõk: Tüneth Együttes, „Életet az Éveknek” Sz-Sz-
B Megyei Nyugdíjas Szövetség tagjai, Vasutas Nyugdíjas Klub,
Konzervgyári Nyugdíjas Egyesület, Szenior Tánccsoport.

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás ja-
nuár 22-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Vezeti: Ferenczné Endresz Klára.

„KÜZDÉS AZ ÉLET!” – Kölcsey és a Parainesis – elõadás a
magyar kultúra napja alkalmából január 22-én 11.00 órától
a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: dr. Karádi Zsolt.

„MINDEN NAP ALKOTNI, SZÉPET ÉS MARADANDÓT”
– a Békés Alkony Nyugdíjas Klub kézimunka-kiállítása a
Butykai Mûvelõdési Házban. Megnyitó: január 22-én 13.00
órától. Megtekinthetõ: március 22-éig, hétfõtõl péntekig 8.00–
16.00 óra között. A belépés díjtalan!

MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKAL-
MÁBÓL január 22-én 14.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési
Házban.

A hétvégén a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth La-
jos Gimnázium végzõs diákjainak szalagavatós mû-
sorát tekinthetik meg a Nyíregyházi Televízióban.

Vetítések:  szombat 20.30, vasárnap 9.30 és 22.00,
szerda 20.00 és csütörtök 8.30.

„NEM CSAK JÁTÉK” – Szatmári Istvánné Borika aranyko-
szorús babakészítõ mester kiállítása a Pál Gyula Teremben.
Megnyitó: január 22-én 14.00 órától. Megtekinthetõ: február
23-áig.

„ALKOTÓ IDÕSEK”. Az Idõsügyi Tanács által „Alkotó idõ-
sek” címen meghirdetett pályázatra beérkezett pályamûvek
kiállítása, valamint díjak kiosztása január 22-én 16.00 órától
a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat megtekinthetõ:
február 28-áig.

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS január 23-án 10.00 órától a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban.

SAKKSZAKKÖR január 23-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: Nõk 8 ezer méter fölött –
Ugyan Anita, az Everest elsõ magyar nõi meghódítójának elõ-
adása január 23-án 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési
Házban.

KEREKÍTÕ foglalkozás január 25-én 10.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.

ÖRÖKSÉGKÖNYV – Wass Albert szellemi hagyatéka a
Kárpát-medencében és a nagyvilágban – január 25-én 16.30-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

remûködik továbbá: Rosenfeld Imre Dávid kántor, dramaturg-
rendezõ: Kriszt László. Helyszín: Móricz Zsigmond Színház,
MÛvész Stúdió.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR TALÁLKOZÓJA legkö-
zelebb január 30-án 10.00 órai kezdettel lesz a Nyírség Könyv-
tár Alapítvány helyiségében (Ungvár stny. 5.). Ady Endrére
emlékeznek halálának 100. évfordulóján, és megünneplik a
kör megalakulásának 10 éves évfordulóját.

SZLOVÁK FESTÕMÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA – Podvihorlatská
Paleta – a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megtekinthetõ:
február 4-éig.

ÉLÕ NÉPMÛVÉSZET – CSIPKEVERÉS január 25-én 15.00–
18.00 óráig a Móricz Zsigmond könyvtárban.

BRUNO GRÖNING DOKUMENTUMFILM. Bruno Grö-
ning halálának 50. évfordulójára emlékezve a Föld számos
országában, több mint 700 helyen egy idõben kezdik el vetí-
teni a filmet „Fénylánc” elnevezéssel. Ez most egy nagyon
különleges alkalom, melynél óriási szellemi erõk és energiák
összpontosulhatnak a vetítés ideje alatt. „A fenomén Bruno
Gröning” címû, 3 részes szinkronizált dokumentumfilmet
január 26-án 10.00–16.00 óráig (közben két hosszabb szü-
nettel) tekinthetik meg az érdeklõdõk. Helyszín: GIGANET
(volt SZÜV Székház), Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 1. II.
emelet 213-as terem.

ALICE CSODAORSZÁGBAN – a Napraforgó Meseszínház
interaktív zenés mesejátéka január 27-én 11.00 órától a Váci
Mihály Kulturális Központban. 10.30–13.00: kézmûves fog-
lalkozás.

A KAZÁN ISTVÁN KAMARASZÍNHÁZ BEMUTATJA! Sárdi
Mária: Kislány a pokolban – holokauszt monodráma január
27-én 16.00 órától. Kislány: Gunyecz Anna színésznõ. Köz-



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A KATONAI HAGYOMÁNYÕRZÉS
SZOLGÁLATÁBAN

A Napló ez évi elsõ számában, a
2018 új emlékjeleit bemutató írásom-
ban tévesen írtam, hogy a Damjanich
laktanya épületén, valamint a Huszár-
telepen található egykori laktanya (ma
iskola) épületén elhelyezett emléktáb-
lákat a Nyíri Honvéd Egyesület állí-
totta. Azok állítása valójában a Sza-
bolcsi Honvéd Mûszaki Hagyomány-
õrzõ Bajtársi Egyesület nevéhez fûzõ-
dik.

A bajtársi egyesület 2002-ben ala-
kult. Az egyesület tagjai elsõsorban a
Honvédségnél mûszaki szakterületen
szolgált nyugállományú, tartalékos,
vagy tényleges állományú katonák és
hozzátartozóik közül kerülnek ki, de
soraikba várják mindazokat, akik ér-
deklõdnek a szakterületük és a bajtársi közösségük iránt.

Az egyesület egyik kiemelt célja a katonai hagyomá-
nyok ápolása. Ennek szellemében helyezték el a volt
Damjanich laktanyában szolgálatot teljesítõ alakulatok
emléktábláit. A Kállói úti laktanyát 1929-ben építették,
elsõ lakói a m. kir. II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gya-
logezred katonái voltak. A laktanya megszüntetéséig,
1996-ig még nyolc alakulat szolgált itt. Közöttük példá-
ul a 15. Gépkocsizó Lövészhadosztály is, amelynek

emléktábláját a bajtársi egyesület
2016. szeptember 2-án leplezte le a
volt parancsnoki épület helyén épí-
tett ház falán, ahol még három, ko-
rábban leleplezett emléktábla is lát-
ható.

Õk állították az 1952-ben létesített
Vorosilov, késõbb Vay Ádám nevét vi-
selõ laktanyát és a benne szolgáló ka-
tonák emlékét õrzõ táblát 2012. ok-
tóber 26-án. A megyén kívüli bajtár-
si kapcsolatok ápolásának jegyében
helyeztek el egy emléktáblát Tokaj-
ban a volt Esze Tamás laktanya em-
lékezetére 2010-ben.

Legutóbbi emléktáblájukat 2018.
március 2-án leplezték le az 1891-
ben épített volt lovassági laktanya

épületén (képünkön).
Az egyesület tagja a Bajtársi Egyesületek Országos

Szövetségének és együttmûködik a városban tevékeny-
kedõ másik két bajtársi egyesülettel. A Felsõ-Tisza-vi-
déki Vízügyi Igazgatóság igazgatója a több évtizedes
eredményes együttmûködés elismeréseként egy csapat-
zászlót adományozott az egyesület részére 2017-ben.


