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RÉSZLEGES LÁTOGATÁSI TILALOM A KÓRHÁZBAN
Továbbra is kedvez az idõjárás a vírusok terjedésének, emiatt folyamatosan nõ az

influenzaszerû megbetegedések száma országszerte. Az emelkedõ számú felsõ légúti
hurutos, influenzás megbetegedések megelõzése érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház vezetõsége, betegei védelmében 2019.
január 21-étõl, hétfõtõl részleges látogatási tilalmat rendelt el a Jósa András Oktatókór-
házban. A látogatási tilalom az alábbi osztályokat érinti: Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Osztály (AITO); Belgyógyászati Intenzív részleg; Sürgõsségi Betegellátó Osz-
tály – Intenzív részleg; Szülészet-Nõgyógyászati Osztály; Gyermekosztály;
Pulmonológiai Osztály. A szakemberek hangsúlyozzák, kerülni kell a zsúfolt helyeket,
mert mind az influenza, mind a nátha cseppfertõzés útján terjed. Ha pedig már megbe-
tegedtünk, javallott a sok folyadék bevitele és a megfelelõ tüneti szerek alkalmazása.

BÕVÍT AZ EISSMANN – 140 ÚJ MUNKAHELY LÉTESÜL
2,08 milliárd forintos beruházással bõvíti nyíregyházi

gyárát az Eissmann autóipari beszállító cég, amit a ma-
gyar kormány 556 millió forinttal támogat. Így 7700 négy-
zetméterrel bõvül a gyártási terület, új gépeket szerez-
nek be és 140 munkahely jön létre. Az épület májusra
elkészül, az új munkaerõ felvétele hamarosan kezdõdik.
Elsõsorban gépkezelõkre, bõrtermék-készítõkre van szük-
ség, és néhány mérnököt is felvesznek.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztéri-
um államtitkára múlt hét csütörtökön, Budapesten jelen-
tette be az állam támogatását. Kifejtette, a magyar gazda-
ság gerince az ipar, azon belül is az alapvetõen német
kötõdésû autóipar, és ez az ágazat adja majd idén az ipar-
növekedés jelentõs részét.

– Elsõdleges szempont, hogy Magyarországon magas
hozzáadott értéket termelõ munkahelyek jöjjenek létre,
illetve a meglévõ munkahelyek termelékenysége növeked-
jen – tette hozzá.

TÖBB MINT 700 FÕT FOGLALKOZTAT

Az Eissmann nyíregyházi gyártóegysége volt a vállalat
elsõ Németországon kívül felépült termelõközpontja 1997-
ben, és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetõen azóta
is kiemelt helyen szerepel a termelési struktúrában: fröccs-
öntési, sebességváltó-alkatrész és vezetõoldali légzsák
technológiai központként 24 milliárd forintos árbevételt
ért el 2017-ben, az üzem több mint 700 fõt foglalkoztat.
Az új beruházással 7700 négyzetméterrel bõvül a gyártó-
csarnok és a technológia.

– Az építkezés már folyik, az új csarnok május végére
készül el. Ezzel együtt 140 új munkahely is létesül, a
munkaerõ felvétele az elkövetkezõ hónapoktól kezdõ-
dik. Néhány gyártósort már most beüzemeltünk, amik
nem férnek el ide, azok fognak az új csarnokba kerülni –
tájékoztatott Böszörményi Attila, az Eissmann ügyveze-
tõ igazgatója.

ELJÖTT NYÍREGYHÁZA IDEJE
Dr. Kovács Ferenc polgármester üdvözölte az Eissmann

cég beruházását, amely szerinte a német vállalat hosszú távú
elkötelezettségét is mutatja Magyarország és a város iránt.

– Eljött Nyíregyháza ideje. Sokat tettünk ezért. Ezek a
beruházások visszaigazolások, és arról szólnak, hogy a vá-
ros adottságaival, a munkaerõvel, a közlekedés infrastruk-
túrájával, tág körben üzleti infrastruktúrájával tudnak és
akarnak élni ezek a nagy befektetõk. Ez egy nagyon jó hír,
mert visszaigazolása annak is, amit 5-6 évvel ezelõtt elin-
dítottunk, mikor a városfejlesztési programot végiggondol-
tuk és azóta is ütemesen, de következetesen valósítjuk meg
– tette hozzá dr. Kovács Ferenc polgármester.

A sajtótájékoztatón elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében további jelentõs beruházások várhatók, a befek-
tetési ügynökség jelenleg 11 befektetésrõl tárgyal, ezek meg-
valósulása újabb több százmillió euró beruházást, jelentõs
hozzáadott értéket elõállító munkahelyeket jelent majd.

(Forrás: MTI)

BEKÖSZÖNTÖTT A JÉGKORSZAK

Beköszöntött a Jégkorszak Nyíregyházán, no nem a szó legszorosabb értelmében. Január 22-én nyílt meg a Jégkor-
szak címet viselõ vándorkiállítás a Jósa András Múzeumban. A látványos természettudományi tárlat március 31-ig
látogatható. (Részletek a 15. oldalon.)
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ÖTÉVES AZ OLVASÓKÖR
Ötéves a Móricz Zsigmond Olvasó-

kör, amely megalakulása óta eddig 52
alkalommal gyûlt össze. A következõ
találkozójuk február 22-én lesz szék-
helyükön, a megyei és városi könyvtár-
ban. Az elõadó dr. Nagy Balázs iroda-
lomtörténész.

NÖVEKVÕ ÖSZTÖNDÍJAK
A Nyíregyházi Egyetem közel négy-

ezer hallgatóját is érinti a normatíva
változása. A tanulmányi támogatás je-
lenleg nem lehet alacsonyabb, mint 6
ezer forint, jövõ februártól pedig 8 ezer
forint fölé emelkedik az állami ösztön-
díjas hallgatók esetében.

90. SZÜLETÉSNAP
Kardos Pálnét, városunk szépkorú

polgárát köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából dr. Rákóczi Ildikó közgyû-
lési képviselõ és Simai Istvánné, a Szo-
ciális és Köznevelési Osztály munkatár-
sa. Márti néni szeret varrni, könyveket
olvasni és újra nézni a régi filmeket.

LÁSS MÁSKÉNT ÉS SEGÍTS
Lezárta a Láss másként és segíts el-

nevezésû érzékenyítõ projektjét a Rej-
tett Kincsek Down Egyesület a Csoda-
várban. Öt hónap alatt tíz gyermek kö-
zösségi csoportnak szerveztek játékos
programokat az ország elsõ inkluzív fej-
lesztõ központ és játszóházában.

BÛNMEGELÕZÉS
A megyei rendõr-fõkapitányság Bûn-

megelõzési Osztályának munkatársai
kitelepültek a város egyik forgalmas be-
vásárlóközpontjába, hogy a lakosságot
közvetlenül lássák el vagyonvédelmi ta-
nácsokkal, hiszen a bûncselekménye-
ket a legjobb megelõzni. 

KARÁCSONYFÁÉRT AJÁNDÉK
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálko-

dási Nonprofit Kft. és Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata idén is
karácsonyfagyûjtõ akciót szervezett. A
legtöbbet beszállító résztvevõ 10 000
forint értékû Mobil parkolási lehetõsé-
get vehetett át jutalmul.

FILHARMÓNIA
A Filharmónia Magyarország és a Ma-

gyar Állami Operaház szervezésében
nagy sikerrel mutatták be Nyíregyházán
Puccini Tosca címû operáját. A címsze-
repben Toscát Sümegi Eszter Kossuth-
díjas operaénekes alakította. Az estet
Keselyák Gergely vezényelte.

KÁTYÚZOTT A NYÍRVV
Kátyúzási munkálatokat végzett a

Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Va-
gyonkezelõ Nonprofit Kft. a belváros-
ban. Többek között a Bethlen Gábor
utcán dolgoztak, ahol számos olyan
burkolati hibát hoztak rendbe, amelyek
akár balesetet is okozhattak volna.

ÚJ JEGYAUTOMATÁK ÉS
EMELETES MOTORVONATOK

Tavaly jelentették be, hogy európai uni-
ós társfinanszírozással, közel ötmilliárd fo-
rintból megújítja a MÁV a jegyautomata-
hálózatát és 375 modern, érintõképernyõs
jegyértékesítõ automatát telepít elsõsor-
ban a nagy forgalmú budapesti pályaud-
varokra és az elõvárosi vasútvonalak egyes
állomásaira, valamint a nagyobb utasfor-
galmú állomásokra, így Nyíregyházára is.
Mostanra, mint kiderült, tavasszal már
próbaüzemmel indulhat az új jegyauto-
maták telepítése, de érkeznek az emele-
tes motorvonatok is, ezek az év végétõl
állhatnak forgalomba.

A nyíregyházi csomópont kiemelt sze-
repet tölt be a MÁV állomásai között – tá-
jékoztatta szerkesztõségünket a társaság
kommunikációs igazgatósága. Amellett,
hogy két jelentõs vasúti fõvonal érinti, na-
ponta átlagosan ötezer fizetõ utas fordul
meg itt. Éppen ezért a szabolcsi megye-
székhelyre is jut majd az új automatákból,
amelyek vasúti bérlet és menetjegy vásár-
lására, valamint az interneten megváltott
jegyek kinyomtatására egyaránt alkalma-
sak lesznek – elkerülve ezzel a pénztárnál
való sorban állást. A nyertes ajánlattevõ a
szerzõdés hatályba lépése után 2 hónap-

pal elõször 15 automatát szállít majd, ame-
lyek 2 hónapig próbaüzemben fognak
mûködni nagy utasforgalmú helyeken, a
már meglevõ automaták mellett.  A soro-
zatgyártás a próbaüzem után, az ott szer-
zett tapasztalatok figyelembevételével in-
dulhat meg. A korábbi beszerzésekben
szerzett tapasztalatok alapján hetente 15
automata telepítésével számol a vasúttár-
saság, így az alapmennyiség leszállítása a
szerzõdés hatálybalépése után 11 hónap-
pal zárulhat le.

AKÁR MÁR AZ ÉV VÉGÉTÕL

A tervek szerint hamarosan az elsõ két-
szintes KISS elnevezésû motorvonatok is
érkeznek, amelyek a Nyíregyházát Buda-
pesttel összekötõ vasútvonalon is közle-
kednek majd. A 2019 végétõl forgalomba
álló (2021-ig folyamatosan) 600 ülõhelyes,
emeletes KISS vonatok 160 kilométer/óra
engedélyezett sebességûek. Az új vonatok
rugalmasságot biztosítanak a vasúttársaság
számára, mert a MÁV-Start kötelékében
mûködõ 123, szintén Stadler-gyártmányú
FLIRT motorvonattal akár szinkronüzem-
ben is összekapcsolhatók.

NAGY A TÚLJELENTKEZÉS
A CSALÁDI KORIRA

Mint már korábban is beszámoltunk
róla, a Mozdulj Nyíregyháza! mozgás-
program sorozat január 21-étõl június 2-
áig ismét ingyenes sportolási lehetõséget
kínál minden korosztály számára, hétköz-
napra és hétvégékre egyaránt.

Az órarend egyik újdonsága, hogy ettõl
a félévtõl kezdve többek között családi
korin is részt vehetnek az érdeklõdõk. En-
nek elsõ alkalmát a hivatalos kezdéstõl egy
héttel hamarabb, január 12-én tartották.
Ahogy arra a szervezõk is számítottak, az
óriási érdeklõdés ezúttal sem maradt el.

– Szerencsére nagyon nagy az érdeklõ-

dés a családi kori iránt, sõt, túljelentkezés
is van. Egy turnusban 25–30 fõ tud részt
venni, hiszen az oktatók mindenkivel
egyénileg foglalkoznak. A gyerekek na-
gyon élvezik, az oktatókat legutóbb is
édességekkel halmozták el, sõt, le is raj-
zolták nekik az élményeiket – tájékoztatta
szerkesztõségünket Hajnal Gusztáv, a
Nyíregyházi Sportcentrum programigazga-
tója.

A családi kori január 12. és március 30.
között várja az érdeklõdõket a Városi Jég-
pályán. A részvétel regisztrációhoz kötött,
elõzetes bejelentkezés a 06-30/601-6066-
os telefonszámon lehetséges.
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ÕSZRE ELKÉSZÜLHET A BUJTOSI USZODA
Nyíregyháza új sportlétesítményének, a Bujtosi uszo-

dának a medenceterei már kirajzolódtak, az építési terü-
leten daruk is segítik a munkálatokat, itt többek között
betonoznak. Gõzerõvel zajlik a beruházás, a tervek sze-
rint idén õsszel már birtokba is vehetik a városlakók.

Tavaly szeptemberben mintegy 200 kutat fúrtak le, a
szivattyúk pedig folyamatosan dolgoztak a munkaterüle-
ten. Akkor talajvízszint-süllyesztést végeztek a Continental
Aréna szomszédságában. Október 19-én ünnepélyes ke-
retek között tették le a városi uszoda alapkövét. Az új sport-
létesítmény építésére az AQUA SE pályázott. A beruhá-
zással kapcsolatosan korábban városi, közgyûlési döntés
is született: Nyíregyháza támogatja a TAO-s fejlesztést, a
beruházáshoz a területet, ingatlant a megyeszékhely adja.
Amint megtörténik az uszodának a használatba vétele, a
létesítmény önkormányzati tulajdonba kerül. A beruhá-
zás mintegy 2 és fél milliárd forintból valósul meg. Ennek
750 millió forint az önereje, ám a város ezt az összeget is
megkapja: a magyar kormány támogatja a fejlesztést.

A KISZOLGÁLÓHELYISÉGEKET ALAPOZZÁK

– Elég zord volt az elmúlt idõszak az idõjárás tekinteté-
ben, de a munka nem állt meg, most is például a kiszolgá-
lóhelyiségek alapozása történik, valamint az uszodatech-
nológiának a szerelési munkálatai, de a medenceterek is
körvonalazódtak már, szerencsére jó ütemben halad a
munka – tájékoztatta szerkesztõségünket Balogh Tamás,
az AQUA SE irodavezetõje.

50 MÉTER HOSSZÚ LESZ A NAGYMEDENCE

Az uszoda 10 pályás nagymedencéje 220 centiméter
mély és 50 méter hosszú lesz. Ez méretben akkora, mint a

Júlia Fürdõ nagymedencéjének a négyszerese. Tanmeden-
ce, öltözõk és egy közel 300 fõs lelátó is helyet kap majd
az épületben. A létesítmény nettó alapterülete több mint
4300 négyzetméter. (Szerzõ: Dér Vivien)

MEGÚJUL A TÓFÜRDÕ IS!
A MUNKÁLATOK ELKEZDÕDTEK, NYÁRRA BE IS FEJEZÕDNEK A NÉPSZERÛ SÓSTÓI FÜRDÕHELYEN

A Sóstói-tó déli része a Tófürdõ; a mintegy 2000 négy-
zetméteres parkosított terület nyáron az egyik kedvenc
helye a kikapcsolódásra, pihenésre vágyó nyíregyháziak-
nak és turistáknak. Az idei „szezonban” már új köntös-
ben fogadhatja a vendégeket.

A Tófürdõ fejlesztése ugyanis elkezdõdött, a mûemlék
jellegû fõépületnél már javában tartanak a bontási mun-

kálatok: belsõ rekonstrukció (is) lesz, a homlokzatot pe-
dig felújítják.

Dr. Podlovics Rolandtól, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. ve-
zérigazgatójától megtudtuk, új fõbejáratot nyitnak, amely
az épület tengelyénél helyezkedik majd el. Ezen, amikor
belépnek a vendégek, elõször egy nagy folyosóra jutnak,
ahol öltözõkabinok, öltözõszekrények, vállfás öltözõk, va-
lamint új vizesblokkok és zuhanyzók várják majd õket. A

több mint 220 millió forintos fejlesztés idén nyárra ké-
szül el. – Van egy alacsonyabb támfal, ami a homokos
területet elválasztja a füves résztõl, ugyanakkor problé-
mát jelenthet, mert például a kisgyermekek áteshetnek
rajta. Ezért egy szép, széles, akadálymentes lejáratot is
nyitunk, amelynek a két oldalán, a füves részen zuhany-
zóblokkot is kialakítunk – tette hozzá a vezérigazgató.

(Szerzõ: Dér Vivien, Bruszel Dóra)

SZÉP ÉS MODERN LESZ A TÓFÜRDÕ
– Megújul a Mûemléki fogadó épület homlokzata, és

megtörténik az épületrész belsõ rekonstrukciója.
– Új csúszda épül.
– Új napozóstéget alakítanak ki, a meglévõeket pedig

felújítják.
– Álló öltözõket alakítanak ki.
– Felújítják a kerítést.

– Rendezik a zöldfelületet.
– Ingyenes wifihálózatot építenek ki.
– Megtörténik a tópart rekonstrukciója: térkövezett

sétányokat, valamint homokos plázst alakítanak ki,
lépcsõt építenek, mobiliákat helyeznek ki és meg-
valósul a támfal, valamint a szegély rekonstrukció-
ja stb.

Madártávlatból is jól láthatók a Bujtosi uszoda medenceterei

Fotók: látványtervek
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AZ ÉV VERSENYE LETT AZ I. NYÍREGYHÁZA RALLY!
A VERSENYZÕK ÉS A „SZAKMA” SZERINT IS MESSZE A LEGJOBB RENDEZVÉNY VOLT

Bár már közel három hónap eltelt az I. Nyíregyháza
Rally óta, a verseny iránt tanúsított figyelem azóta sem
lankadt: decemberben véglegesítették a Nemzeti Auto-
mobil Szövetség (FIA) világtanácsának szentpétervári
ülésén a rali Európa-bajnokság 2019-es versenynaptá-
rát, amelyben november 8–10. közötti dátummal sze-
repel a Rally Hungary is, nyíregyházi helyszínnel, janu-
árban, egészen pontosan az elmúlt hétvégén pedig a
Magyar Országos Rally Bajnokság díjkiosztóján a 2018-
as esztendõ Év versenye díját szintén az I. Nyíregyháza
Rally nyerte el.

A benzingõz, a féknyomok, a „gépek képe és hangja”,
valamint a több ezres, óriási tömeg. Aki ott volt, biztosan
nem felejti. Elégedettek voltak a nemzetközi megfigyelõk,
de versenyzõi és szurkolói oldalról is pozitív volt a tavaly
novemberben megrendezett I. Nyíregyháza Rally megíté-
lése. Ezért sem meglepõ, hogy a Magyar Nemzeti Autó-
sport Szövetség Rally szakága – egyöntetû szavazás kö-
vetkezményeként – az Év versenye díjat az I. Nyíregyhá-
za Rallynak ítélte oda.

HATALMAS ÉRDEKLÕDÉS

Szombaton nagy sikerrel és hatalmas érdeklõdés mel-
lett tartották meg a 2018. évi Rallye Díjkiosztó ünnepsé-
get, amelyen közel hatszázan vettek részt. Az év végi he-
lyezéseken túl különdíjakat, életmûdíjakat és az Év verse-
nye díjat is kiosztották.

– Minden évben átadjuk ezeket a díjakat, tavaly az Év
versenye a Mecsek Rallye lett, idén pedig ezt az elisme-
rést az I. Nyíregyháza Rally kapta meg – tudtuk meg
Berényi Ákostól (képünkön jobb szélen), a Magyar Autó-

sport Szövetség Rally szakágának vezetõjétõl. – Most na-
gyon könnyû dolgunk volt – a díj odaítélésérõl a Rally
szakág dönt, szavazás során –, mert a versenyzõk is úgy
gondolták, hogy messze a legjobb rendezvény 2018-ban az
I. Nyíregyháza Rally volt. Éppen ezért a döntés evidensnek
bizonyult részünkrõl, igazából egyöntetû szavazás született,
de a Magyar Autósport Szövetség is a döntés mellett állt.

NYÍREGYHÁZA KOMOLY SZEREPET VÁLLALT

– Ez a verseny azért is emelkedett ki a többi közül, mert
Nyíregyháza komoly szerepet vállalt abban, hogy a sza-
bolcsi megyeszékhelyre vihessük a bajnoki futamot. Mind-
emellett persze meg kell említenem azt is, hogy nagyon

nagy pozitívumok voltak az új pályák, hiszen olyan gyor-
sasági szakaszok vártak a versenyzõkre, amik eddig még
nem voltak, vagy csak nagyon régen. Igazi siker volt az I.
Nyíregyháza Rally.

JÖN AZ EB

2019. november 8–10. között a hazai pilóták mellett
már Európa legjobbjainak is együtt szurkolhatunk. Elõször
rendez ugyanis Magyarország FIA Rally Európa-bajnoki
futamot. A Rally Hungary névre keresztelt Nyíregyháza
központú aszfaltverseny a kontinensviadal zárófutamaként
került be a sorozat versenynaptárába.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Adamovits Márk, az I. Nyíregyháza Rally fõszervezõje és Õry Tamás, az esemény társrendezõje vette át a díjat
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KÉTTONNÁNYI ÉTEL KÉSZÜL EL A DISZNÓTOROS FESZTIVÁLON
TÍZEZER VENDÉGET VÁRNAK, ITT VANNAK A RÉSZLETEK

Szeretnék átélni egy igazi falusi disznóvágás hangula-
tát? Kedvelik a friss tepertõt, a házi kolbászt és a májas
hurkát? Ne is keressenek tovább! Már csak három hét és
jön a II. Nyírségi Disznótoros Fesztivál és XVIII. Nem-
zetközi Böllérverseny a Sóstói Múzeumfaluban. Ami biz-
tosan lesz: magával ragadó hangulat, ízek kavalkádja,
Zeneexpressz és persze kéttonnányi disznóság.

Egykoron a jó hangulatú, finom húsokkal és pálinká-
val tarkított disznóvágás igazi ünnep volt a faluban, aho-
vá mindenki szívesen érkezett segítõnek. El fognak kelni
a szorgos kezek, na meg a fesztiválra készülõ „üres gyom-
rok” is a Sóstói Múzeumfaluban, ahol – mint már több-
ször is beszámoltunk róla a Nyíregyházi Napló hasábja-
in – február 16-án falusi disznóvágást tartanak. Támba
Miklóstól, a rendezvény fõszervezõjétõl, egyben a Nap-
korona Hagyományõrzõ Lovas és Lövész Egyesület el-
nökétõl megtudtuk, a böllérversenyre február 12-éig le-
het jelentkezni, de már most látszik, hogy hozzávetõle-
gesen 18 csapat indul a megmérettetésen. Ami már biz-
tos, hogy határon túlról is lesznek résztvevõk, köztük a
már többször is versenyzõ, Romániából érkezõ kaplonyi
csapat.

TÖBB EZER ADAG

– Újdonság, hogy idén kötelezõ lesz a kóstoltatás, vagyis
minden csapatnak minimum 200 adag ételt kell elkészíte-

ni, de közülük több is vállalta, hogy akár ezer adaggal is
várja az ínyenceket. Mindez azt jelenti, hogy 24 disznót
dolgoznak majd fel a Sóstói Múzeumfaluban és ezekbõl
körülbelül 2 tonnányi étel készül el.

500 FORINT A KÓSTOLÓJEGY

Február 16-án 500 forint lesz a belépõjegy a Sóstói
Múzeumfaluba és szintén 500 forintért lehet kóstolóje-
gyet is vásárolni. Minden csapat maga dönti majd el,
hogy egy ilyen szelvényért mekkora adagot ad. A tava-
lyi fesztiválon volt, ahol egy kóstolójegyért toroskáposz-
tát kaptak a vendégek májas, valamint véres hurkával,
illetve kolbásszal.

JÖN A ZENEEXPRESSZ

Az egész napos gasztrokulturális rendezvényrõl a kóstolás
mellett, a szórakozás sem marad el. Reggel fél hétkor kezdõ-
dik a disznóvágás, fél kilenckor bemutatkoznak a csapatok,
10 és 12 óra között fellép az Igrice Néptáncegyüttes, a Nyír-
ség Táncegyüttes, az Újfigurás Táncegyüttes a Szikes zenekar
közremûködésével, délután pedig érkezik a Zeneexpressz. 14
és 16 óra között Márió, Csordás Tibi (ex-Fiesta), Fásy Zsüliett,
Komonyi Zsuzsa és a Cozombolis elõadását láthatják és hall-
hatják majd. A böllérverseny eredményhirdetése 3 órakor lesz,
5 órától pedig DJ Vass zenél. Tavaly is óriási érdeklõdés övezte
a rendezvényt, de várhatóan nem lesz ez másként idén sem: a
szervezõk több mint tízezer látogatóra számítanak.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követõen szükségessé váló további intézkedésekrõl

szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

A fenti Korm. határozatban foglaltak alapján tájékoztatom Nyíregyháza közigazgatási
területén élõ lakosságot, hogy a korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült – a vezeté-
kes gáz- vagy távfûtéstõl eltérõ fûtõanyagot felhasználó – háztartások egyszeri természetbe-
ni támogatására háztartásonként egy darab igénybejelentést lehetett benyújtani a lakcím
szerinti települési önkormányzatnál 2018. 10. 15. napjáig.

A benyújtott igényekrõl az önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszer-
ben (továbbiakban: ebr42 rendszer) 2018. október 17-éig adott tájékoztatást a Belügymi-
nisztérium részére.

A fenti Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a to-
vábbiakban: BM OKF) ellenõrzést hajt(hat) végre az igénybejelentésekkel összefüggésben,
melynek eredményeként vizsgálati összefoglaló adatlapot állít ki, melyet megküld a vizsgált
háztartás helye szerint érintett önkormányzat részére. A vizsgálat lefolytatására a támogatás
felhasználásának végsõ határidejéig kerülhet sor. Ha a vizsgálat eredményeként valószínû-
síthetõ, hogy az igénybejelentõ rosszhiszemûen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy
– minõsítõ körülmény fennállása esetén – büntetõeljárást kezdeményez.

A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredmé-
nyérõl 2018. október 31-éig tájékoztatta a kormányt, a szükséges források önkormányzaton-
kénti összegérõl ezzel egyidejûleg született kormánydöntés. A támogatás felhasználásának
részletszabályait az érintett önkormányzat részére kiadott támogatói okirat szabályozza. Az
igénybejelentéssel érintettek részére az önkormányzat olyan hivatalos igazolást állít ki, amely
tartalmazza az igénybejelentõ adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolására, ezen iga-
zolást postai úton kézbesítjük az igénylõ lakcímére.

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl elté-
rõ fûtõanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.)
Kormányhatározat 2018 év végén a Magyar Közlöny 186. számában jelent meg. A kormány
döntése értelmében a támogatás teljes összegét természetbeni támogatás formájában kell
biztosítani. Az érintett önkormányzatok – szükség szerint közbeszerzési eljárás lefolytatását
követõen – kiválasztják azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fûtõanyag a meghatáro-
zott határidõn belül átvehetõ.

Jelenleg önkormányzatunknál a vállalkozásokkal kötendõ szerzõdések elõkészítését vé-
gezzük, melynek során felmérjük, hogy melyek azok a vállalkozások, akik megfelelõ minõ-
ségû és az ár-értékhez viszonyítottan a megfelelõ mennyiségû tüzelõanyagot tudják bizto-
sítani az igénylõk számára, melynek átvételét a jogosult igazolja.

A támogatás ügyfélhez való eljutásának végsõ határideje 2019. december 15.
A támogatáshoz való hozzájutás feltételeirõl az igénylõ a késõbbiek folyamán levélben

kap tájékoztatást.
Fentieket figyelembe véve szíves türelmüket kérjük.

Nyíregyháza, 2019. január 21.
Dr. Krizsai Anita

osztályvezetõ

ÚJABB ELISMERÉS – ÉLETMÛDÍJAT KAPOTT SZABÓ DÉNES
BUDAPESTEN VETTE ÁT A DÍJAT A CANTEMUS KÓRUS IGAZGATÓJA

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együtte-
sek Szövetsége (KÓTA) a magyar zenekultúra területén
végzett kimagasló munkássága elismeréséül KÓTA-díjat
adományozott Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagynak, a
Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának életmû ka-
tegóriában. A kitüntetett a díjat vasárnap, a Budai Cisz-
terci Szent Imre Gimnázium dísztermében vehette át.

A szakmai elismerést minden év január hónapjában a
magyar kultúra napjához kapcsolódva, több kategóriában
adományozza a KÓTA, az arra érdemes személyeknek.
KÓTA-díjat korábban is kapott már Szabó Dénes, most
azonban egész – a kórusmuzsika és a zenekultúra terüle-
tén végzett – életmûvét ismerték el.

– Mondhatom azt, hogy ez egy igazi szakmai elisme-
rés. Még akkor is, ha kicsit kellemetlenül hangzik, hogy
ez egy életmûdíj, miközben én arra gondolok, hogy még
csak egy „fél életmûdíj”. Remélem, nem azért kaptuk mi
ott négyen, hogy elbúcsúzzon tõlünk a szakma. Gondo-
lom, Erdei Péter sem gondolja azt, hogy így legyen a díja-
zottak között és Márkusné Natter-Nád Klára sem, aki vál-
tozatlan lelkesedéssel szerkeszti, írja a folyóiratokat, a
beszámolókat és tartja életben ezt a nagy szervezetet – 
nyilatkozta a Nemzet Mûvésze.

ÉRDEKES EGYBEESÉS
A KÓTA-díjat ünnepélyes keretek közt január 20-án

vehette át Szabó Dénes a Budai Ciszterci Szent Imre

Ahogyan Szabó Dénes fogalmaz, nincs ideje foglalkozni
azzal, hogy mit is jelent számára az újabb kitüntetés, hi-
szen nagyon sok dolga van és lesz a jövõben is.

– Jó évre elõre el vagyunk szerzõdve. Magam is a világ
sok tájára: Fülöp-szigetek, Malajzia, Egyesült Államok,
Olaszország, Franciaország, Moszkva. Megvannak a szo-
rító feladatok, amiket ugyanúgy el kell végezni, mint ed-
dig, semmilyen szempontból nem mondom, hogy most le
kell ülni és a babérjaimon csücsülve élvezni a kitüntetés
népszerûségét.

Szabó Dénes most és talán mindörökké hisz a zene
emberformáló szerepében, a kitartó munka gyümöl-
csében. Tudja, milyen út vezet a célhoz. Ismeri az ér-
tékek paramétereit, és tisztában van a példa nevelõ
erejével.

„ZSÚFOLT” A KONCERTNAPTÁR

A Cantemus Vegyeskar februárban Olaszország-
ban, majd Budapesten, a Mûvészetek Palotájában lép
fel. A Cantemus Gyermekkar és Pro Musica Leány-
kar márciusban Hamburgba és Párizsba utazik. Áp-
rilisban New York-ban lépnek fel, majd a Cantemus
Fiúkórus Tallinban. A tavaszi idényt a Banchieri zár-
ja Lipcsében.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Gimnázium dísztermében. Érdekes egybeesés, hogy ugyan-
ezen a napon a Szabó Soma vezette Cantemus Vegyeskar
Szatmárcsekén, a Kölcsey-emlékplakett ünnepélyes díjáta-
dóján adott mûsort a hallgatóságnak. A Kölcsey-emlékpla-
kettet pontosan 10 évvel ezelõtt kapta meg Szabó Dénes.

SOKADIK DÍJ
A karnagy kiemelkedõ munkájának sokadik elisme-

rése a KÓTA-díj. A legfontosabbak ezek közül: Liszt Fe-
renc-díj; Bartók–Pásztory-díj; Kossuth-díj; Magyar Örök-
ség díj; Prima díj; Kölcsey-emlékplakett; IFCM (Nem-
zetközi Kóruszenei Szövetség) életmûdíja; A Nemzet
Mûvésze; „A Felkelõ Nap Arany és Ezüst Sugarainak
Rendje” japán kormánykitüntetés.
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA: VAN MIRE BÜSZKÉNEK LENNI!

Cantemus kórusfesztivál, Seuso- és Munkácsy-kiállítás,
rekordok a színházban, színes VIDOR Fesztivál – kultu-
rális szempontból remek évet tudhat maga mögött Nyír-
egyháza. Ezt mondta a város polgármestere a magyar
kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen, melyet
a Váci Mihály Kulturális Központban tartottak meg kedd
délután.  Az eseményen Krúdy Gyula-díjat is adományoz-
tak. Idén a rangos kitüntetést Puskás Tivadar színmûvész
vehette át.

Illés Nikoletta Pilinszky Apokrif címû versével nyitotta
meg az önkormányzat magyar kultúra napi ünnepségét a
Váci Mihály Kulturális Központban. A színésznövendék
szavalata után dr. Kovács Ferenc köszöntötte az egybe-
gyûlteket. A polgármester arról beszélt, hogy a kultúra
nemcsak a múltban és a jelenben él, hanem a magyarság
jövõjét is meghatározza.

– Az életünk kultúra nélkül elképzelhetetlen, ez a múl-
tunk, a hagyományaink, az identitásunk, a mindennapja-
ink, de ez határozza meg a jövõnket is. Éppen ezért, ha
ilyen értékünk van, azt kellõen kell a mindennapokban is
– nemcsak a magyar kultúra napján – ápolnunk, gondoz-
nunk és méltóképp értékelnünk.

SOKAT TETT A VÁROS KULTURÁLIS
ÉLETÉÉRT

A rendezvényen a hagyományokhoz híven idén is ki-
tüntettek egy olyan személyiséget, aki sokat tett a város
kulturális életéért. A Nyíregyháza Város Kulturális Életéért
Krúdy Gyula-díjat Puskás Tivadar kapta meg.

Puskás Tivadar 2000-ben szerzõdött Nyíregyházára.
Tasnádi Csaba és Mohácsi János hívta a Mandátum címû
darabba. Úgy tervezte, hogy egyetlen darabra jön, aztán
beleszeretett a színházba és a városba. Az elmúlt 20 év-
ben olyan jelentõs szakmai és közönségsikert elért pro-
dukcióban láthatta a közönség, mint a legendás Anconai

szerelmesek, a 12 dühös ember, a Kaland, vagy a közel-
múltból a Meseutó, az Oscar. Puskás Tivadar egy kicsit
nyíregyházinak is érzi magát.

– Húsz év után szinte annak érzem magam, az év 10
hónapját itt és a környéken töltöttem. Négy városban ren-
deztem, összesen talán 20–25-ször, a színházban is ter-
mészetesen, sõt a bábszínházban is. Nagyon sokat dol-
goztam. Én ezt nagyon élveztem, élvezem. Nagyon tet-
szik a város, borzasztó sokat fejlõdött a 20 év alatt, és
büszke is vagyok rá.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és Puskás Tivadar
színmûvész

A rendezvényt a Szabolcs Néptáncegyüttes „Jókedvvel, bõséggel” címû produkciója zárta

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A SZÍNHÁZ NAGYRA BECSÜLT TAGJA

Puskás Tivadar olyan tapasztalt, sokféle mûfajban ott-
honos színmûvész, aki számos területen bizonyított már
pályafutása során. A sokrétû színészi munka mellett ren-
dezõként is nagy sikerrel „mutatta meg magát”. Mûgond-
dal, eredeti leleménnyel állít színpadra szórakoztató elõ-
adásokat, meséket, emberi drámákat, megindító törté-
neteket egyaránt. Pályája során nemcsak lelkesedéssel
vetette bele magát a különbözõ, mûfaji határokat tágító
kísérleti munkába, de szívesen foglalkozott a fiatal nem-
zedék felkészítésével, tanításával is. A kollégák felé min-
dig empátiával, szeretettel fordul, közvetlen személyisé-
gével, közösségépítõ erejével méltán érdemelte ki mun-
katársai szeretetét és elismerését. Alakításaival, szakmai
tudásával nemcsak lenyûgözi, de elnyerte, és folyama-
tosan birtokolja a nyíregyházi színházkedvelõ közönség
elismerését és rajongását. Színészi, rendezõi tevékeny-
sége során úgy alkot és teremt kulturális értéket, amely
példaként szolgálhat a szakma fiataljainak. Egész sze-
mélyiségével kitartásra és elszántságra tanít, példát mu-
tat alkotói alázatból, szerénységbõl és mûvészi elhiva-
tottságból. Munkásságával sokat tett és tesz Nyíregyhá-
za város kulturális életéért, kivívva ezzel a szakma és az
önkormányzat, s ami legalább olyan fontos, városunk
közösségének elismerését – hangzott el méltatásában.

A magyar kultúra napja jegyében Császárszállás
Butykán kulturális program keretében a helyi nyugdí-
jasklubok tagjai által készített kézimunkákból rendez-
tek kiállítást, amelyet a Váci Mihály Kulturális Központ
szervezett és Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati
képviselõ nyitott meg. Az ünnepség természetesen a
Himnusz éneklésével, születése körülményeinek a fel-
idézésével és néhány vers elszavalásával kezdõdött.
Zárásként Pozsonyi Mónika megzenésített verseket adott
elõ. Végül a közönség megtekintette a kiállítást.

CSÁSZÁRSZÁLLÁS BUTYKÁN IS ÜNNEPELTÉK A KULTÚRÁT

A Vidámság és Derû Országos Seregszemléje tavaly
augusztus 24. és szeptember 1. között tömegeket

vonzott

KIEMELKEDÕ ÉV VOLT 2018

A magyar kultúra napi ünnepségen az is kiderült,
hogy 2018 kulturális szempontból kiemelkedõ éve volt
a városnak. A Cantemus kórusfesztivál, a Seuso- és
Munkácsy-kiállítások a múzeumban, vagy a színház
produkciói és sikere, beleértve a VIDOR Fesztivált is,
öregbítették a megyeszékhely hírnevét.

A Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karveze-
tõi Mesterkurzus 2018-ban 12. alkalommal fogadta

az érdeklõdõket



val megvalósított streetballpályák 450 férõhelyes lelátójá-
nak és világításának átadóünnepsége a Bánki Donát Mû-
szaki Középiskolában.

ÚJ VILLAMOS TANMÛHELY
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. és a Nyíregyházi

Szakképzési Centrum együttmûködésének köszönhetõen
október 15-én adták át az E.ON új villamos tanmûhelyét,
mely egyedülálló gyakorlatszerzési lehetõséget kínál a
mûszaki pályára készülõ fiatalok számára.

NYUGDÍJAS ÖRÖMSÉTA
Az önkormányzat támogatásának köszönhetõen a nyír-

egyházi lakcímkártyával rendelkezõ nyugdíjasok október
16-án, kedden ingyen látogathatták meg a Nyíregyházi Ál-
latparkot.

ÚJÉLETFA-LIGET
Október 17-én ünnepélyes keretek között nyolcvan

nyíregyházi család ültetett fát gyermekének az Újéletfa-
ligetben.

INNOVÁCIÓS STÚDIÓ
Ünnepélyesen átadták a LEGO Education International

Magyarországon elsõként a Nyíregyházi Egyetemen létre-
hozott innovációs stúdióját.

JÚLIA FÜRDÕ

Nagyszabású energetikai felújítás valósult meg a Júlia
Fürdõben. A megszépült belvárosi fürdõ október végétõl
ismét várja a látogatókat.

CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZAT
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete – elismerve az

önkormányzat családbarát intézkedéseit – a Családbarát
Önkormányzat 2018. díjat Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata részére adományozta.

FÁSÍTÁSI PROGRAM

Október 29-én dr. Kovács Ferenc polgármester kezde-
ményezésére, fásítási program vette kezdetét Nyíregyhá-
zán. Ennek egyik elsõ elemeként nyíregyházi cégek, vál-
lalkozások felajánlásának köszönhetõen 30 juharcseme-
tébõl álló fasort telepítettek maguk a felajánlók a Szegfû
utcán.

FÉLMILLIÓ FÖLÖTTI LÁTOGATÓSZÁM
Október 29-én a Nyíregyházi Állatpark 500 ezredik lá-

togatóját köszöntötte dr. Kovács Ferenc polgármester és
Gajdos László, a park ügyvezetõje.

VISSZATEKINTÔ
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AJÁNDÉK TANSZERCSOMAG
Az önkormányzat a tanév elsõ tanítási napján tanszer-

csomagot juttatott el a város valamennyi általános iskolájá-

ba az alsó tagozatos diákok részére. Dr. Kovács Ferenc pol-
gármester szeptember 3-án személyesen adta át ezeket a
Móra Ferenc Általános Iskola 2/c osztályos tanulóinak.

PANGEA ÖKOCENTRUM
A Pangea Ökocentrum augusztus eleje óta próbaüzem-

ben mûködött, szeptember 5-én azonban pontot tettek a

beruházás végére. Az 1,6 milliárd forintos, teljesen állami
forrásokból finanszírozott projekt lezárása alkalmából nagy-
szabású ünnepséget tartottak.

MOTORSPORT ARÉNA
Szeptember 11-én dr. Kovács Ferenc polgármester saj-

tótájékoztatón jelentette be, hogy kormányhatározat szü-
letett a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aré-
na megvalósításához szükséges intézkedésekrõl, valamint
a beruházás elõkészítésének a Beruházás Elõkészítési Alap-
ból történõ támogatásáról.

SPORTPÁLYA ÉS KRESZ-TANPÁLYA

A térvilágítási hálózat rekonstrukciójával befejezõdött
az önkormányzati forrásból 2015-tõl folyamatosan fejlesz-
tett és bõvített Krúdy Gyula utcai sportpálya, valamint a
Nyíregyházi Rendõrkapitányság szakmai koordinálásával
egy KRESZ-tanpálya kialakítása.

MEGÚJULT A KERTVÁROSI TORNATEREM
Dr. Ulrich Attila alpolgármester szeptember 20-án hely-

színi szemlét tartott a  Nyíregyházi Móricz Zsigmond  Ál-
talános Iskola Kertvárosi Tagintézményének felújított tor-
natermében. A Kézilabda Szövetség és a sportcentrum
közös pályázata nyomán, az önkormányzat által biztosí-
tott önerõvel egy 45 millió forintos fejlesztés keretében a
tornaterem új parketta borítást kapott, eredményjelzõt he-
lyeztek ki, valamint az öltözõ felújítása is megvalósult.

VI. TIRPÁK FESZTIVÁL

Szeptember 22-23-án nagy érdeklõdés kísérte a VI. Tirpák
Fesztivált, illetve a III. Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnok-
ságot. A rendezvényen több mint 20 ezer adag étel fogyott el.
Az önkormányzat 2500 almás puffanccsal kedveskedett a
résztvevõknek, amelyet a sipkaysok készítettek el.

OKTÓBER

FELÚJÍTOTT VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM
Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerûsíté-

se Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”
címû projekt keretében jelentõs energetikai korszerûsítés
valósult meg a Vasvári Pál Gimnáziumban. A felújított épü-
letet dr. Kovács Ferenc polgármester adta át.

TERÜLETVÉDELMI EZRED NYÍREGYHÁZÁN
Október 1-jével, aktív katonai szervezetként, Nyíregyhá-

zán megalakult az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi
Ezred. A tartalékos eskütétellel egybekötött csapatzászló át-
adás-átvételi ünnepséget a széles körû nyilvánosság bevoná-
sával rendezték meg a Kossuth téren. A rendezvényen részt
vett dr. Benkõ Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere.

BRINGAVÁROS 7.1

Október 6-án, szombaton Bringaváros 7.1 elnevezéssel
hét városrészt és a belvárost érintõ kerékpáros nagyren-
dezvény volt Nyíregyházán. Több mint ezren ültek ezen a
napon biciklire.

BEFEJEZÕDÖTT TÉRREKONSTRUKCIÓK

A „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén” címû
projekt keretében befejezõdött a Benczúr és a Bessenyei
terek teljes rekonstrukciója.

LELÁTÓ ÉS VILÁGÍTÁS
Október 12-én volt a Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretõk

Közhasznú Sportegyesülete által, TAO-források bevonásá-

MEGÚJULT FIÓKKÖNYVTÁR

Október 30-án adták át a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár felújított Vécsey utcai fiókkönyvtárát.

SZAKMAI ELISMERÉS
Két évtized alatt Nyíregyháza és Pécs érte el a legjobb

eredményt a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj és az azt
követõ FIABCI World Prix d’Excellence pályázaton a me-
gyei jogú városok közül. Ezt díjjal ismerték el.

KORSZERÛ TORNATERMEK
Október 31-én volt a Zrínyi és a Kölcsey Ferenc Gimná-

zium, az Apáczai Csere János Általános Iskola, az Arany
János Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Kertvá-
rosi általános iskola TAO-forrásból felújított tornatermei-
nek ünnepélyes átadása a Zrínyi Ilona Gimnáziumban.

NOVEMBER

DIGITÁLIS ALKOTÓMÛHELY
November 6-án új digitális közösségi alkotómûhelyt

adtak át a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban.

I. NYÍREGYHÁZA RALLY

November 9–11. között Nyíregyházán rendezték meg
az I. Nyíregyháza Rallyt. Az elsõ napon bejelentették, hogy
új helyszínként bekerült a Rally Európa-bajnokság 2019-
es elõzetes versenynaptárába a Rally Hungary nyíregyhá-
zi helyszínnel.

FOLYTATÓDÓ FÁSÍTÁS
November 10-én a Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi

Sándor Tagintézményében pályaorientációs napot rendez-
tek, egyúttal csatlakozva a polgármester kezdeményezé-
séhez az iskola udvarán 27, a közeli játszótéren 11 facse-
metét ültettek el.

MEGÚJULT A KAZINCZY ÉS A ZRÍNYI IS
Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerûsíté-

se Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”
címû projekt keretében jelentõs energetikai korszerûsítés
valósult meg a Kazinczy Ferenc Tagintézményben és a
Zrínyi Ilona Gimnáziumban.

MEGFIATALODOTT PRAXIS
November 20-án Jászai Menyhért alpolgármester sze-

mélyesen tekintette meg a 4. sz. Háziorvosi praxis felújí-
tott és korszerûsített Simai úti rendelõjét.

EURÓPA LEGJOBB ÁLLATKERTJE
A Nyíregyházi Állatpark kategóriájában ismét Európa

legjobb állatkertje lett. A díjat november 22-én Anthony

Sheridan független állatkerti szakértõ adta át dr. Kovács
Ferenc polgármesternek és Gajdos László igazgatónak a
Pangea Hotelben megrendezett ünnepségen.

VÁROSI SPORTGÁLA DÍJÁTADÓ
November 26-án rendezték meg a Városi Sportgála Díj-

átadó Ünnepséget, ahol többek között a város sportjáért
díjakat is átadták. Az év nõi sportolója: Tóth Fruzsina lett,
a röplabda felnõtt nõi válogatott tagja, Az év férfi sportoló-
ja: Fucsovics Márton teniszezõ, Az év parasportolója: Tar-
jányi István kerekesszékes vívó, Az év utánpótlás sporto-
lója: Mokánszki Máté kosárlabda, U18-as, Az év testneve-
lõje: Szekér Lászlóné, a Vasvári Pál Gimnázium testneve-
lõje, diákolimpiai bajnok csapat edzõje.

JÓTÉKONY CÉLLAL
Nyíregyháza önkormányzata az idei Városbál tombola-

bevételét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért
Közhasznú Alapítvány támogatására ajánlotta fel. Az ala-
pítvány a felajánlást 10 darab egyedi fejlesztésû tolókocsi
beszerzésére fordította, amelyek a Jósa András Oktatókór-
házba érkezõ, nehezen mozgó betegek szállítását könnyí-
tik meg.

DECEMBER

DÍSZKIVILÁGÍTÁS, GYERTYAGYÚJTÁS
December 2-án, advent elsõ vasárnapján dr. Kovács

Ferenc polgármester ünnepélyesen felkapcsolta a belvá-
ros díszvilágítását, hivatalosan is megnyitva ezzel a Nyír-

egyházi Advent karácsonyi forgatagát. Egyúttal a hagyo-
mányokhoz híven emléklapot adott át a Város Karácsony-
fáját felajánló nyíregyházi családnak. A város adventi ko-
szorúján is fellobbant az elsõ gyertya lángja.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAG
November 30–december 22. között 21 214 hatvanöt év

feletti nyíregyházi nyugdíjas vehette át az önkormányzat
által postai úton küldött karácsonyi ajándékcsomagot.

HAT ÓVODA KORSZERÛSÖDÖTT
2018-ban hat óvoda korszerûsödött Nyíregyházán, a

„Családbarát, munkába állást segítõ intézmények fejlesz-
tése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”
címû projekt keretében.

MODERN TORNASZOBA
Új, modern tornaszobában mozoghatnak a Nyíregyhá-

zi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagin-
tézményének tanulói. A Nyíregyházi Tankerületi Központ
saját költségvetésébõl hozta létre az új tornatermet.

HÁROM TURISZTIKAI ELISMERÉS
A Szallas.hu díjátadó ünnepségén három turisztikai el-

ismerést is kiérdemelt Nyíregyháza: az  Aquarius Élmény-

és Parkfürdõ lett az Év Turisztikai Attrakciója, az Év Szállá-
sa különdíját a Pangea Hotel kapta, és a népszerûségi díj
1. helyét érdemelte ki panzió, apartman, vendégház kate-
góriában a Deluxe Apartman.

FELÚJÍTOTT BORBÁNYAI RAVATALOZÓ
Befejezõdött a Borbányai köztemetõ ravatalozójának felújí-

tása, melyet dr. Kovács Ferenc polgármester, Bajnay Kornél
önkormányzati képviselõ és Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõje adták át.

KERÉKPÁRÚT SÓSTÓHEGYRE

Átadták az újonnan épült Sóstóhegyi úti kerékpárutat. A
mintegy 1 kilométer hosszú új kerékpárút egy projekt ke-
retében épülhetett meg, melynek részeként 7 földútból lett
új aszfaltos vagy térköves út Nyíregyházán, 12 utcában,
illetve útszakaszon valósult meg teljes útfelújítás, 14 utcát
érintve újultak meg járdaszakaszok, valamint 3 kilométer
hosszan újult meg a Pazonyi úti kerékpárút.

ÚJ CSARNOK A TORNA SZAKÁGNAK
A Nyíregyháza Spartacus Torna Club szakága magántõ-

kébõl megvalósult új tornacsarnokot vehetett birtokba a
Tiszavasvári úton.

FELÚJÍTÁS A MÛVÉSZETIBEN
A Nyíregyházi Tankerületi Központ egy pályázat kere-

tében újította fel a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázi-
um Szabolcs utcai telephelyét.

BÖLCSÕDEFEJLESZTÉSEK
Befejezõdött három nyíregyházi, a Micimackó, az Ap-

rajafalva és az Õzike bölcsõde korszerûsítése, egy negye-
dikben, a Napsugár bölcsõdében eszközbeszerzés való-
sult meg.

SAFECROSS OKOSZEBRA
December 18-án dr. Kovács Ferenc polgármester és Olt

Boglárka, a Generali a Biztonságért Alapítvány képviselõ-
je átadták a Korányi Frigyes utcán megvalósult SafeCross
okoszebrát. Az új közlekedésbiztonsági rendszer villogó
fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a kijelölt gyalogát-
kelõn éppen áthaladó gyalogosokra.

SPORTSZERCSOMAG A VÁROSI ÓVODÁKNAK
Önkormányzati támogatásból 4 millió forint értékben

vásárolhattak az óvodák olyan kül- és beltéri sportfelsze-
reléseket, mozgásfejlesztõ eszközöket, melyek nagyban
segítik az óvónõk munkáját.
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DIGITÁLIS
ALKOTÓMÛHELY

Tavaly decemberben avatták a Nyíregyházi Szakképzé-
si Centrum új intézményét. A Digitális Közösségi Alkotó-
mûhelyben kedden fogadták a társintézmények képviselõ-
it, hogy beszámoljanak a mûhelymunka szakmai, pedagó-
giai vagy éppen hátránykompenzációs lehetõségeirõl.

Elsõ pillantásra olyan ez az alkotómûhely, mint egy gyár-
csarnok. Második pillantásra olyan, mint egy jól felsze-
relt, korszerû munkahely – a nem is távoli jövõbõl. A
drónokkal, robotokkal, lézervágóval és 3D-s nyomtatóval
is ellátott intézmény a maga teljességében egyelõre egye-
düli a 44 társintézmény körében.

NEKROLÓG

ELHUNYT NAGYLUCSKAY
LÁSZLÓ JÓZSEF

Gyászol a mérnöktársadalom.
Nagylucskay László József épületgé-
pész tervezõ, szakértõ életének 70.
évében, 2019. január 13-án várat-
lanul elhunyt.

Nagylucskay László József a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnö-
ki Kamara elnökségi tagja, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnö-

ki Kamara Épületgépész Szakcsoportjának vezetõje volt.
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által

mûködtetett energetikai tanúsítványokat vizsgáló füg-
getlen ellenõrzõ szervezet tagjaként is tevékenykedett.

Szakmai munkássága során kiemelkedõ létesítmények
sorát tervezte az ország egész területén. Az Országos
Találmányi Hivatal több találmányát – légtechnika, ener-
getika és vízgépészet szakterületen – bejegyezte és sza-
badalom alá vonta. Mindig törekedett a korszerûre és
innovatív megoldásokra. Szakmai munkásságával a tel-
jes épületgépész társadalom megbecsülését kivívta.

Életútja során számos szakmai kitüntetést, elismerést
kapott. 2000-ben McQuay épületgépészeti nívódíjat,
2001. évben SANYO tervezõi különdíjat kapott. Nyír-
egyházi tervezõi tevékenysége elismeréseként a városi
önkormányzat „Nyíregyháza Városért Emlékérem” ki-
tüntetésben részesítette. Kétszer volt az „Év épületgé-
pész mérnöke”, megkapta az épületgépész tervezõknek
adható legmagasabb szakmai kitüntetést, a Macskásy
Árpád-díjat. A megyei építéstudományi egyesület 2006.
évben Kabay János-díjat, a Magyar Épületgépészek Szö-
vetsége 2013-ban Meszlényi Zoltán-díjat adományozott
számára. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése
2016. augusztus 20-án, a kiemelkedõen magas színvo-
nalú tevékenységért, megbecsülése jeléül Inczédy
György Életmûdíjat adományozta részére. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Prima Díjat 2017-ben kapta meg
Magyar Építészet és Építõmûvészet kategóriában.

Nagylucskay László József szakmai tevékenysége,
közéleti és társadalmi szerepvállalása egyaránt a leg-
nagyobb hazai épületgépész mérnökök közé emeli,
hiánya nagy veszteség a mérnöktársadalomnak.

Emlékét tisztelettel megõrizzük. Nyugodjon békében!

Bezzeg János elnök,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara

elnöksége nevében

EGYETEMI FELVÉTELI
KAMPÁNY

Röviddel négy héttel a jelentkezési határidõ elõtt
a felvételi kampány idõszakában írt alá együttmûkö-
dési szándéknyilatkozatot a Nyíregyházi Egyetem
rektora és a Nyíregyházi Tankerületi Központ igaz-
gatója. 15 százalékos kollégiumi és tandíjkedvez-
ményt biztosítanak az Arany János Tehetséggondozó
Programból érkezõ diákoknak.

Nem titkolt céllal került a felvételi kampány idõ-
szakába az ünnepi esemény, ahol számtalan kedvez-
ménnyel kínálták meg az Arany János Tehetséggon-
dozó Program diákjait a Nyíregyházi Egyetemen. A
hátrányos helyzetû fiatalokon túl persze másokat is
szeretnének megnyerni az intézménynek. Csábító le-
het a teljes kényelmet nyújtó infrastruktúra, az étte-
rem és posta, a könyvtár, a laboratóriumok, az uszo-
da és más sportlétesítmények mellett a duális képzés,
a tanulást és a karriert is erõsítõ kutatási lehetõség,
vagy a külföldi tanulmányokat támogató ERASMUS
program. Az unikális képzések is sokat ígérnek a vég-
zõs középiskolásoknak. A Zrínyi Ilona Gimnázium
vezetõje szerint eddig mindig probléma volt, hogy a
végzés után diákjaik magukra maradtak mindenféle
támogatás nélkül.

JÓL FELSZERELT, MODERN CAMPUS

– Van egy széles kínálatot biztosító, jól felszerelt,
modern egyetemi campusunk. Vétek lenne ezeket a
gyerekeket úgy elengedni, hogy idegen nagyvárosba,
ismeretlen körülmények közé menjenek, amikor hely-
ben is nagyon sok mindent meg tudnak kapni – fogal-
mazott Huszárné Kádár Ibolya, a Zrínyi Ilona Gimná-
zium és Kollégium intézményvezetõje.

KÖZELEG A JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ

A felsõoktatási jelentkezés határideje február 15.,
illetve február 20-áig kell benyújtani postán, valamint
elektronikusan ügyfélkapun keresztül a hitelesített la-
pokat. Hiánypótlásra és sorrendmódosításra július 10-
éig van lehetõség.

  (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

2017-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatá-
ra jelentkezett a Szakképzési Centrum, három hónap alatt
készült el a 300 négyzetméteres épület átalakítása. Pár-
huzamosan folyt az építés és az eszközbeszerzés, melyre
14 millió forintot biztosított a pályázat, ezen felül saját
forrásból is vásároltak hasznos mûszereket.

Zsigó Zsolt tanár úr régóta dédelgetett álma valósult meg
ezzel a beruházással. Diákjai, a Bánkirobot Team tagjai-
nak mûszaki fejlesztései, találmányai túlnõttek már nem-
csak a megye, de az országhatárokon is. Az alkotó peda-
gógia kapcsán a motiváltságot említi, melyet természetes
módon hív elõ e technológiai sokszínûség, majd alkotó-
vá, makerré válhatnak az ide járó diákok.

– Sok szakértõ szerint az elkövetkezõ öt évben olyan szak-
mák jelennek meg, aminek most még a nevét sem tudjuk.
Mi erre próbálunk készülni, ezért is vásároltunk drónokat,
hogy megkezdhessük akár a drónpilóták képzését is. Ugyanis
ez már a világban valószínûleg egy új szakmaként fog meg-
jelenni – vélekedett Zsigó Zsolt, a Digitális Közösségi Al-
kotómûhely szakmai vezetõje.

A Digitális Közösségi Alkotómûhely a Szakképzési Cent-
rum oktatási intézményein túl általános iskolásokat, sõt óvo-
dásokat is fogad okos játékra, készség- és képességfejlesztõ
órákra, pályaorientációs foglalkozásokra. Elõre meghirdetett
idõpontokban családi programoknak is helyet ad a centrum.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 26., szombat 19.00 Gyilkosság meghirdetve, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad

19.30 Macbeth, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Január 28., hétfõ 9.30 A kis hableány, Vuk bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A kis hableány, Jégvarázs bérlet, MÛvész Stúdió
19.30 Macbeth, Krúdy „A” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Január 29., kedd 9.30 A kis hableány, Szimba bérlet, MÛvész Stúdió
19.30 Macbeth, Krúdy „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Január 30., szerda 19.30 Macbeth, Krúdy „C” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Január 31., csütörtök 19.30 Macbeth, Krúdy „D” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Február 1., péntek 19.00 Balfácánt vacsorára!, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.30 Oscar, Móricz kamara bérlet, Krúdy Kamara

FARSANGOLNAK A TÁNCOSOK
Az idei Táncfarsangon bérlet vásárlásával biztosíthat-

ják helyüket a Krúdy Kamarában rendezett vendégelõ-
adások iránt érdeklõdõk.

A február 2. és 7. között, 16. alkalommal megrendezett
táncünnepen 7 rendezvényre várják a nézõket két hely-
színen. A kamarában láthatják majd a Grecsó Zoltán,
Gulyás Anna, Szeri Viktor, Tókos Attila és ifjabb Zsurafszky
Zoltán koreográfiáit elõadó együtteseket, valamint a
dot.Conslát, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint élõ ze-
nei kíséretével. Az Usine 1.84 Közelítések címû produk-
ciója emberi történetekrõl szól, ahogyan felépülnek szin-
te a semmibõl. Szeri Viktor Melinda álma címû koreográ-
fiája túlzásokon keresztül próbál rávilágítani az élet egy-
szerûségére és gyönyörûségére. A consla saját improvizá-
ciós formanyelv, amelyik ötvözi a salsa mozgásanyagát, a
kortárs tánc kreatív önkifejezését és a kontakt tánc játé-
kát. A dot.Consla mûsorának címe: I hear you. Grecsó
Zoltán Dadogó szimfóniája Esterházy Péter Oratorium
Balbulum címû drámájának érzéki olvasata, amelyik elénk
tárja a múlt és jövõ összekuszálódott szálait. Gulyás Anna
2017-ben hozta létre C.iC Társulatát, amelyre magas szin-
tû technikai igényesség, ugyanakkor markáns fizikalitás,
érzékenység és karakánság jellemzõ. Ezúttal a Fekete ku-
tya címû produkciójukat láthatjuk.

A NYÍRSÉG TÁNCEGYÜTTES IS ROPJA

– Nagy örömünkre évek óta felléphet a Mûvészeti a
Táncfarsangon – nyilatkozta lapunknak Antal Roland, a
szakgimnázium táncmûvészeti tagozatának tanára. – Va-
sárnap a nagyszínpadon a néptáncé lesz a fõszerep, csü-
törtökön pedig a kortárs modern táncé. Kétfelvonásos lesz
a Nyírség Táncegyüttessel közös mûsorunk. Az elsõben
lesz az Üzenet a jövõbõl, diákjaink elõadásában. Ez egy
nagyon érdekes visszatekintés a „XXII. századból” a ha-
gyományaink világába. Arra szeretnénk felhívni a figyel-
met, bárhogy változik is a világ, mindig tisztában kell len-
nünk a gyökereinkkel, azzal, honnan érkeztünk. A mû-
sorban az autentikus koreográfiáktól haladunk egészen a
kortárs, néha absztrakt mozgások felé a Bürkös Zenekar,
valamint a Mûvészeti Szakgimnázium Zenemûvészeti Ta-
gozat növendékeinek kíséretében. A második felvonásban
a Nyírség Táncegyüttes Szépanyám szõtte címû mûsorá-

ban a székelység életét mutatja be. Lélekemelõ pillana-
tok, emberi sorsok, történelmi események, õsi hitvilág,
egyházi ünnepek, a legények katonáskodó, a lányok pár-
választó, a családok megmaradást biztosító évszázados
szokásai jelennek meg a színen a Szikes zenekar kíséreté-
ben. A nagyszínpadon csütörtök este az elsõ felvonásban

Pillanatkép a Nyírség Táncegyüttes Szépanyám szõtte címû mûsorából

a Nemes Nagy Ágnes Mûvészeti Szakközépiskola diákjai
adják elõ a Tavaszi áldozatot, majd a mi táncosaink mu-
tatják be Ébredj! címû mûsorukat. Ezen az esten kizárólag
kortárs, modern darabok jelennek meg szóló, duó, illetve
csoportos elõadásban.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)



HIRDETÉS

2019. JANUÁR 25. 13



SPORT

2019. JANUÁR 25.14

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

További  spor th í rek  fo lyamatosan :  www.ny i regyhaza .hu

Január 27., vasárnap 18.00 Fatum-
Nyíregyháza–Mulhouse nõi röplab-
da CEV Kupa mérkõzés közvetítése

ARÉNA-TUSA, SPORTOLHATTAK A DIÁKOK
Csatakiáltással indították az Aréna-Tusát

a Kodály Zoltán iskola diákjai. Az intéz-
ményben sokan sportolnak, így nem is volt
kérdéses, hogy elindulnak az elsõ Aréna-
Tusán. Több sportágban mérhették össze
erejüket a fiatalok, minifoci, röplabda, ko-
sárlabda, sakk és asztalitenisz várta õket.

– A Kodály fociban és kosárlabdában
vesz részt, fiúk, lányok egyaránt. Testneve-
lésórákon játszottunk egymás ellen, próbál-
tunk felkészülni, reméljük, jól sikerül a mai
nap – mondta Varga Janka, a Kodály Zol-
tán Általános Iskola diákja.

A Krúdy hagyományosan jó kosárlabdá-
ban, így a fiatal játékosok bíztak a sikeres
szereplésben.

– Volt külön edzésünk is, illetve játszot-
tunk már együtt, és úgy érzem, jó csapatunk
van. Többen kosaraztak korábban, de már
nem igazolt sportolók, most viszont szívesen
játszanak újra – hangsúlyozta Hutás László,
a Krúdy Gyula Gimnázium tanulója.

ELSÕ NAP AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLÁSOK LÉPTEK PÁLYÁRA
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Hi-

szek Benned Sport Programjának keretében
január 21-én az általános iskolák csapatai
léphettek pályára a Continental Arénában.
A fõ cél a sportágak és a mozgás népszerû-
sítése volt. A minisztérium mellett Nyíregy-
háza is támogatta a rendezést.

– Több sportágat kipróbálhatnak a gye-

VILÁGBAJNOKI CÍMMECCSEKTÕL A BESZÉLÕ BOKSZZSÁKIG
Károly István nevét mindenki ismerte a

küzdõsport berkein belül. Csimpi – ahogy
szólítják ma is – maga is sok nagy csatát
megélt, majd edzõként is szép sikereket
ért el. Szinte nem volt olyan kick-box vagy
thai box harcos, akivel ne dolgozott volna
együtt Nyíregyházán. Gönczi Jánossal az-
tán a csúcsra jutott, késõbb pedig Takács
Rita edzõjeként sorra nyerték a nemzet-
közi mérkõzéseket. Volt gála a stadion
csarnokában, de a Korona Hotel díszter-
mében is – telt ház elõtt. Aztán Csimpi el-
tûnt a nyilvánosság elõl, a háttérben vi-
szont továbbra is dolgozott. Nemcsak
edzõként, hanem feltalálóként is.

– Évekkel ezelõtt kezdtük el mérnökök-
kel közösen a beszélõ bokszzsák fejleszté-
sét. Volt hasonló az Egyesült Államokban,
de koránt sem tudott annyit, mint a mienk.
Folyamatosan modernizáltuk, és mára el-
készült – mondta Károly István.

Nem lehetett kihagyni, hogy az ember ki
ne próbálja! Kesztyû fel, és egy ütésre azon-
nal sorolja a zsák a lehetséges opciókat.
Amikor az „Edzõmérkõzés” funkciót mond-
ja a nõi hang, egy újabb ütéssel jelezzük,
hogy azt kívánjuk választani. Aztán jöhet a

súlycsoportválasztás. 70 kg, a kicsit nehe-
zebb újságírónak az épp elég lesz. Pár perc-
cel késõbb kiderül, még sok is...

– Kezdésként érdemesebb alacsonyabb
súlycsoportot választani, mert méri a zsák
az ütõerõt és a gyakoriságot. Ha nem ütünk
eleget, leléptet, azaz veszítünk.

HAMAROSAN ELKEZDÕDIK A
GYÁRTÁS

És elkezdõdik az elsõ menet, záporoz-
nak az ütések a bokszzsákra. 70–80 má-
sodpercig nincs is gond, Csimpi hangja
pedig ezúttal a zsákból szólal meg: „Ez az,
nagyon jól csinálod. Ne add fel! Gyerünk!”
Jönnek az instrukciók, és olyan, mintha iga-
zi meccset vívnánk. Csak nem üt vissza az
ellenfél. Aztán a menet végét gong jelzi,
jön az értékelés a zsáktól, az elsõ menet
megvan. És így megy ez a folytatásban,
ameddig a bokszoló bírja. Jelen esetben a
második menetig, mert akkor a túl kevés
és gyenge ütés miatt „Leléptetéssel” fenye-
get a komputerhang. Vesztettem. Károly
István és azok, akik edzeni szeretnének, vi-
szont nyerhetnek. Erõnlétet, és egy érde-
kes edzésformát.

– Lehet otthon, konditeremben, garázs-
ban vagy a szabadban edzeni vele. Ak-
kumulátorról hónapokig mûködik, de tölt-
hetõ. Állítható a hangerõ, van benne
mozgásérzékelõ, igyekeztünk minden
olyan dologgal felszerelni, hogy prakti-

Károly István találmányával, a beszélõ bokszzsákkal

kus legyen – mondta Károly István. Rövi-
desen elkezdõdik a bokszzsák gyártása
is, és ha valaki meg akar mérkõzni pél-
dául Klicskóval vagy éppen Kokóval, ezt
is megteheti. Nem szó szerint, de majd-
nem...

rekek, ez egy nagyon jó kezdeményezés.
Nyíregyháza sportos város, így a program
mellé álltunk, és reméljük, hagyomány lesz
a rendezvénybõl – mondta dr. Ulrich Attila
alpolgármester.

KÖZEL 700 GYEREK
VERSENYZETT

Január 22-én a középiskolás diákok mér-
hették össze erejüket az Aréna-Tusa kere-
tében.

– 450 nevezésre készültünk, de végül
közel 700 gyerek fordult meg a Continental
Arénában. Mivel sikeres volt a rendezvény,

szeretnénk tovább folytatni. Jó létesítmé-
nyeink vannak, ahol sok sportágat tudunk
népszerûsíteni – tette hozzá Hornyák Eni-
kõ sportreferens.

A szervezõk bíznak abban, hogy a diá-
kok közül többen rendszeresen sportolnak
majd.

– Fel kell állítanunk a gyerekeket a
tabletek, telefonok, számítógépek elõl. Csa-
patban, igazi társak között sportolni más
élményt jelent, és egy-egy ilyen rendezvény
alkalmas arra, hogy a fiatalok elkezdjenek
mozogni – mondta Kósa Árpád kabinetve-
zetõ.

Több sportágban mérhették össze erejüket a diákok
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SIPKAYS SZALAGAVATÓ
AZ                  MÛSORÁN

A hétvégén a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Keres-
kedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma végzõs diák-
jainak szalagavatós mûsorát tekinthetik meg a Nyíregy-
házi Televízióban.

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

Nem csak játék címmel Szatmári Istvánné Borika
aranykoszorús babakészítõ mester munkáiból nyílt ki-
állítás a Pál Gyula Teremben. A nem mindennapi be-
mutató február 23-áig (keddtõl szombatig, 9.00–17.00
óra között) várja az érdeklõdõket.

BABAKIÁLLÍTÁS
Elsõ alkalommal szervezik meg szombaton a Városi

Ifjúsági Bált a Korona Hotelben, Nyíregyházán. A részt-
vevõk igazi karneváli hangulatban tölthetik el majd az
estét, hiszen az idei bál témája a velencei karnevál, így
nem lesz hiány nagy szoknyákban, maszkokban és ál-
arcokban sem. Az elsõ Városi Ifjúsági Bál nyitótánccal
indul, de lesz bûvészprodukció, koreai pop elõadás,
tombola és persze finom vacsora is (ami nem lesz, al-
kohol, ugyanis a szervezõk be akarják bizonyítani, a
fiatalok kulturált körülmények között is jól tudják ma-
gukat érezni). Az est folyamán a talpalávalót a Szívtiproll
együttes szolgáltatja majd. Dr. Ulrich Attila alpolgár-
mester bízik benne, hogy hagyományt teremtenek a fi-
atalok az ifjúsági bállal, ami nemcsak jó találkozási hely,
hanem közösségformáló esemény is.

BÁLOZNI FOGNAK A FIATALOK

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. január 28., 17.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.,
Számítástechnikai üzlet.

ÖN-TÉR-KÉP – Jelenczki István filmje a magyarság lelkiál-
lapotáról január 26-án 15.00 órától a Városmajori Mûvelõ-
dési Házban. Belépõjegyes!

PIROSKA ÉS A FARKAS. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai – január 26-án 16.00: Piroska és a farkas, 27-én 10.00:
Makacska kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.

NEMZETKÖZI HOLOKAUSZT NAPI EMLÉKMÛSOR. A
Kazán István Kamaraszínház bemutatja! Sárdi Mária: Kislány
a pokolban – holokauszt monodráma január 27-én 16.00
órától. Közremûködik: Gunyecz Anna színésznõ. Az elõadást
megelõzõen emlékbeszédet mond a helyi önkormányzat kép-
viselõje. Ezt követõen egy rövid emlékima keretén belül meg-
gyújtanak 6 gyertyát a 6 millió zsidó, cigány, embermentõ és
más mártírhalált halt áldozat, köztük a 600 ezer Magyaror-
szágról eldeportált emlékére. Helyszín: Móricz Zsigmond
Színház, MÛvész Stúdió.

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás ja-
nuár 29-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Vezeti: Ferenczné Endresz Klára.

TÓTH SÁNDOR – KATONAZENE NYÍREGYHÁZÁN ja-
nuár 29-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

BIBLIAI TÖRTÉNETEK – vetítéssel egybekötött elõadás ja-
nuár 29-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

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.

SAKKSZAKKÖR január 30-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

SZÍVKLUB – dr. Szilágyi Attila fõorvos elõadása a
szívtranszplantációról január 30-án 17.00 órától a Városma-
jori Mûvelõdési Házban.

A BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE január 31-én
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Dr. Székely Gá-
bor tart elõadást „A színek és a színnevek világa” címmel.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: Varázslatos vadnyugat –
Ésik Sándor újságíró elõadása a Grand Canyon, a Halálvölgy
és az óriásfenyõk országáról január 31-én 17.00 órától a Vá-
rosmajori Mûvelõdési Házban.

ÉN-TE-MI? Õ-TI-ÕK? – Laár András komolyan szórakoz-
tató elõadóestje január 31-én 18.00 órától a Váci Mihály Kul-
turális Központban. Egyének, családok, közösségek helyérõl
a világban, összezördülésekrõl, konfliktusokról, kibékülések-
rõl, egységrõl, nyugati és keleti világszemléletrõl. A belépés
díjtalan!

KEREKÍTÕ foglalkozás február 1-jén 10.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.

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

GÖRÖGKATOLIKUS FARSANGI BÁL – 2019. Február 16-
án 17.30-tól megnyitja kapuit a Görögkatolikus Metropólia
hagyományos farsangi bálja a Continental Arénában. Ünne-
pélyes megnyitó 19.00 órától. A jó hangulatról a Szívtiproll,
a 4 for Dance és a Ham Ko Ham gondoskodik. Jelentkezés és
jegyvásárlás a parókiákon és a gorogbal2019@gmail.com e-
mail-címen lehetséges.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Góré Szabina festõmûvész „Még
nem – már nem: vizsgálódások a groteszk-transzcendens ten-
gelye mentén” címû kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériá-
ban. Megtekinthetõ: február 23-áig, keddtõl szombatig 9.00–
17.00 óra között.

Kardfogú tigris, mamutbébi és fagyott világ, megér-
kezett a Jégkorszak Nyíregyházára. A Magyar Termé-
szettudományi Múzeum vándorkiállítása a Jósa And-
rás Múzeumban mutatja be, milyen állatok és növé-
nyek éltek az utolsó eljegesedés idején. A fiatalok szá-
mára élvezetes tananyag, míg az idõsebbek számára
tanulságos tárlat.

Életnagyságú mamutbébi, kardfogú tigris és egy hié-
na rekonstrukciója lehet a Jégkorszak kiállítás legna-
gyobb sztárja. Aki pedig elmerül a tudományos ismer-
tetõkben, rádöbbenhet, a Föld életében számos olyan

MAMUTBÉBI ÉS
KARDFOGÚ TIGRIS

korszakot ismerünk, amikor a bolygónk valódi hógo-
lyóként rótta a köröket a Nap körül. A Jégkorszak kiál-
lítás célja az, hogy a látogatóval is megértesse, mit je-
lent a klímaváltozás, vagy hogyan befolyásolta a kü-
lönbözõ állat- és növényfajok kialakulását és eltûnését
a bolygó idõjárása. A Jégkorszak a Magyar Természet-
tudományi Múzeum vándorkiállítása. Évek óta járja az
országot, most Nyíregyházára érkezett. A múzeum igaz-
gatója úgy nyilatkozott, az intézmény 150 éves fennál-
lása alatt ilyen nagyszabású természettudományi kiál-
lítás még nem volt a megyeszékhelyen.

– Igény van arra, hogy minél több természettudomá-
nyos kiállítást hozzunk Nyíregyházára, most a Jégkor-
szak az elsõ ilyen. Bízom benne, hogy nagyon sokan
meg fogják látogatni. A kiállítás különlegessége, hogy
mivel a Jósa András Múzeumban saját paleontológiai,
paleozoológiai mûtárgyakkal is rendelkezünk, ezeket
is be tudjuk mutatni – tette hozzá dr. Rémiás Tibor.

Az izgalmas tárlatot az önkormányzat nevében dr.
Ulrich Attila köszöntötte. Az alpolgármester arról beszélt,
hogy idén olyan izgalmas tárlatok érkeznek a városba,
amelyek megtekintéséért egyébként nagy távolságokat
kellene utazni. A múzeum tervei között szerepel ugyan-
is a Szinyei Merse Pál tárlat, amely az év második felé-
ben nyílik majd meg. A Jégkorszak kiállítás január 22. és
március 31. között, hétfõ kivételével mindennap 9.00–
17.00 óráig tekinthetõ meg. A tárlat megtekintése regiszt-
rációhoz kötött, az ehhez szükséges információkat a
múzeum webportálján lehet megtalálni.

  (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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A KULTÚRA ÉS MÛVELÕDÉS OTTHONA
A város emblematikus

épülete a Váci Mihály Kultu-
rális Központ, amely merész
vonalai miatt születésétõl
kezdve esztétikai viták ke-
reszttüzében állt. A történe-
te 1969-ben kezdõdött, ami-
kor meghívásos pályázatot
írtak ki az épület tervezésé-
re, majd a következõ évben
a NYÍRTERV építészét, Bán
Ferencet hirdették ki gyõztes-
nek.

A tervezés, elõkészítés idõszaka 1974-ig tartott, majd
1975-ben kezdtek hozzá az építési munkálatokhoz a
Szabolcs Megyei Állami Építõipari Vállalat munkatár-
sai. A kivitelezés során problémák sokasága merült fel,
ami leginkább abból fakadt, hogy a megálmodott épü-
let ki akart törni a kor hazai építõipari kötöttségei (kivi-
telezési és technológiai színvonal, anyaghiány, minõ-
ség rovására történõ módosítások) közül. Ezt Bán Fe-
renc is megfogalmazta akkor, amikor épületét „japá-
nosnak” titulálták: „az arcnélküliség, a jellegtelenség,
az ipar diktatúrájával szembeni bizonyítási kényszer
sokkal inkább szülte, mint a tanulmányozott japán me-
tabolizmus ideológiája”. Így az építész változtatásokra
kényszerült. Ezt kellett tennie akkor is, amikor arra uta-

sították, hogy az általa egy-
befüggõnek tervezett felsõ
szintbe, amely egy rugalma-
san alakítható, felosztható
többcélú tér lett volna, he-
lyette klasszikus színházi elõ-
adásra alkalmas teret alakít-
son ki.

A Bán Ferenc mellett
mindvégig kitartó Scholtz
Béla statikus tervezõnek és
Plesz Antal építész konzu-

lensnek is köszönhetõ, hogy 1981. november 21-én ün-
nepélyes keretek között átadták a nagyközönségnek a
Megyei és Városi Mûvelõdési Központot, amelyet 1984-
ben Váci Mihályról neveztek el.

Az évek során az épület elhasználódott, többször ter-
vezték a felújítását. 2009-ben helyi védelem alá helyez-
ték, majd 2014-ben az Agóra program keretében felújí-
tották, korszerûsítették. Bán Ferencnek megadatott a le-
hetõség, hogy épületét újragondolhassa, hiszen a mun-
kálatok az õ és munkatársai tervei alapján folytak. A
felújított épület kapuit 2015. január 16-án nyitották meg
a nagyközönség elõtt. 2017-ben a Nyíregyházi Telepü-
lési Értéktár része lett.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)


