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ERÕSÖDIK A JÁRVÁNY, LÁTOGATÁSI TILALOM
Még friss helyzetjelentés sem szükséges ahhoz, hogy érzékeljük: tombol az influen-

za, vagy az influenzaszerû megbetegedés, egyszóval a vírus(ok), amik hazaküldik az
óvodásokat, iskolásokat – is. Vélhetõen olvasóink közül is sokaknak van ilyen tapaszta-
lata: üresedõ csoportok és osztályok, vagy hiányzó kollégák. A szakértõk azt mondják:
bármelyik vírussal, kórokozóval fertõzõdünk, semmiképp ne menjünk közösségbe a
magunk érdekében és mások védelmében. Ha pedig úgy érezzük, már egész jól va-
gyunk, ne kapkodjunk, jobb kifeküdni... A szokásos „együnk vitamint, pihenjünk és
legközelebb oltassuk be magunkat” tanácssort nem ismételnénk újra, csak azt, hogy
lapzártánkig – tehát egyelõre – a kórházunkban részleges látogatási tilalom van érvény-
ben. Ha teljessé terjesztik, azt megtudhatják majd a nyiregyhaza.hu oldalról, vagy a
kórház honlapjáról, közösségi oldaláról, azonnal. Friss járványinfók pedig a Nyír-
egyházi Televízió Híradójában és a városi webportálunkon elérhetõek aktuálisan.

NEKIK BEJÖTT A TÉL!

Láthatóan jól érzik magukat a téli mínuszokban a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéi.
Amirõl nekünk a hóeltakarítás, a hosszabb menetidõ és a bosszúság ugrik be, az a macik-
nak a lételemük. Fiete, Sznyezana és Zora vidáman hancúroznak a (lassan már olvadó...)
hóban, és szívesen pózolnak a lencse elõtt.  Három fehér tigris pedig aludt egy nagyot és
egy izraeli állatparkban ébredt fel, a kölcsönösség jegyében. Errõl a 13. oldalon olvashat-
nak. Aki pedig jeges érdekességekre vágyik a melegben, javasoljuk a Jósa András Múzeu-
mot, ahol pár nap alatt nagyon népszerû lett a természettudományos tárlat, a Jégkorszak.

INGYENES BUSZOK A DISZNÓTORRA!

Újabb, sokakat érintõ információ a Nyírségi Disznó-
toros Fesztivál kapcsán: ingyenes buszjáratok is segítik
majd a kijutást a Sóstói Múzeumfaluba! A február 16-
án tartandó, a maga nemében második (Nemzetközi
Böllérversenyként már XVIII.) egész napos rendezvény-
nél tavaly sokan az autót választották, ám a parkolási
lehetõségek korlátozottak. A tömegközlekedés pedig így
már nemcsak kényelmesebb, hanem praktikusabb is
lesz. Bár természetesen járnak majd a „rendes” nyol-
casok is Sóstóra, az önkormányzat megállapodott az
ÉMKK-val. – A modern, gázos buszok különjáratként,
megkülönböztetõ felirattal cirkálnak majd a Vasútállo-
más és a helyszín között, megállva a Kossuth u. 9. elõtt
és a Sóstói úti kórháznál. Az ingyenes járatok reggel
tízig óránként, majd jellemzõen 20 percenként közle-
kednek – tájékoztatta szerkesztõségünket a szervezõk
nevében dr. Ulrich Attila alpolgármester. (Részletek ké-
sõbb, plakát a 3. oldalon.)

402 MILLIÓRA PÁLYÁZHATNAK KÖZÖSSÉGEK
Még beadhatják pályázataikat azok a nyíregyházi kö-

zösségek, melyek infrastrukturális fejlesztésekben vagy
kulturális, sport-, valamint szemléletformálást segítõ ren-
dezvények szervezésében gondolkodnak. Az önkormány-
zati nyertes projekt keretében összesen 402 millió forint
vár rájuk.

Még 2016-ban nyert el támogatást egy olyan 12 tagú
közösség, melyek tagjai civil, gazdasági és a közszférát
képviselõ szervezetek. Ennek a konzorciumnak a vezetõje
lett az önkormányzat, mely egy uniós projekt keretében
kapott összesen 750 millió forintot. Ám ennek egy része a
munkaszervezetet finanszírozza, másik jelentõs tételébõl
pedig címzett módon a Kölyökvár, részlegesen a Robinson
domb és az Alvégesi Mûvelõdési Ház felújítása zajlik majd.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS A CÉL
– A nagyobbik hányadra, összesen 402 millió forintra

pályázhatnak nyíregyházi közösségek, 500 ezer forint és
20 millió forint közötti támogatási összegekkel – tájékoztat-

ta szerkesztõségünket Hajnal-Ujhelyi Rita, a projekt me-
nedzsere. – Mind az öt, ezt lefedõ pályázati kiírásunkat
meghirdettük, sokra már be is futottak a magas színvona-
lú helyi támogatási kérelmek. A fõ cél mindegyik esetben
a helyi közösségek, illetve közösségi terek fejlesztése. El-
tervezhetik például saját irodájuk, bázisuk létrehozását,
fejlesztését, játszóteret építhetnek vagy épp játszósarkot
alakíthatnak ki, vagy egy másikban közösségi célú ren-
dezvényeket valósíthatnak meg, amelyek kulturális, sport-
vagy szemléletformáló jellegûek.

ÉRDEMES MIELÕBB BEADNI
A beadott támogatási kérelmeket szakaszosan értékelik

és ítélik oda a forrásokat. Így, bár összességében a végsõ
határidõ május 15.; érdemes mielõbb cselekedni. További
információk kérhetõk a szervezet irodájában személye-
sen, a Polgármesteri Hivatal „A” épületében, vagy a
clldnyiregyhaza.hu oldalon és a nyiregyhaza.hu városi
webportálon.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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Senkit sem lehet elítélni, megbélyegez-
ni, elpusztítani származása, vallási hova-
tartozása vagy bõrszíne alapján, és min-
denkinek meg kell ismernie, mi történt a
haláltáborokban – ez hangzott el a
holokauszt áldozatainak nemzetközi em-
léknapján, Nyíregyházán. A Magyar-Zsi-
dó Szabadságharcosokért Emlékbizottság
szervezésében Kislány a pokolban címmel
elõadást láthattak az érdeklõdõk a
MÛvész Stúdióban.

 
A holokauszt áldozatainak nemzetközi

emléknapját minden évben január 27-én
tartják világszerte. 1945-ben ugyanis ezen
a napon szabadították fel a Vörös Hadse-
reg katonái az auschwitz-i haláltábor élet-
ben maradt lakóit.

MEGJÁRTA A POKLOT

Egy 14 éves, budapesti, zsidó kislány
naplót kezd írni a ’40-es évek Magyaror-
szágán. A kedves, jólelkû lány bejegyzé-

seibõl felsejlik a II. világháború hátorszá-
ga. A kislány élete azonban hátborzonga-
tó fordulatot vesz; 1944-ben, a bergen-
belseni koncentrációs táborba deportálják,
ahol megjárja a legszörnyûbb poklokat. A
Sárdi Mária Kislány a pokolban címû mû-
vébõl készült letaglózó monodrámát 13
éve játssza a Kazán István Kamaraszínház.
Nyíregyházán vasárnap délután Gunyecz
Anna színmûvésznõ elõadásában láthatta
a MÛvész Stúdió közönsége. –  Amikor el-
olvastam a könyvet, egy hétig sokkos álla-
potban voltam és egész végig azon gon-
dolkodtam, hogy ezt hogyan tudta valaki

túlélni és utána még megírni ezt a köny-
vet, befejezni a naplóját. Épp ezért hatal-
mas megtiszteltetésnek vettem, hogy ez a
szereposztás éppen nekem jutott.

  MINDENKINEK
TUDNI KELL RÓLA!

A monodráma rendezõje azt mondta, a
mindenkori megaláztatások, üldöztetések
és népirtások ellen emelnek az elõadással
szót. Az is a céljuk, hogy mindenki megis-
merje, mi történt Európában a II. világhá-
ború idején. –  Minden fiatal ismerkedjen
meg ezzel a borzalmakkal teli vészkor-
szakkal, hogy az õ életükben ez soha töb-
bé ne fordulhasson elõ – tette hozzá Kriszt
László rendezõ-dramaturg. Az emlékna-
pon 6 gyertyát is meggyújtottak a MÛvész
Stúdióban, így emlékeztek meg a náciz-
mus több mint 6 millió, zsidó áldozatáról.
Rosenfeld Imre Dávid kántor ezek után
hagyományos zsidó szertartással tisztelgett
az áldozatok elõtt. – Ember embernek far-

kasa, ez derül ki az emberiség írott törté-
nelmébõl, így volt ez az ókorban és ma-
napság is, errõl beszélt dr. Ulrich Attila.
Az alpolgármester a nyíregyházi önkor-
mányzat nevében köszöntötte az elõadás
közönségét. Dr. Ulrich Attila hangsúlyoz-
ta, senkit sem lehet megbélyegezni, el-
ítélni, elpusztítani a származása, vallási
hovatartozása vagy bõrszíne alapján.
Majd hozzáfûzte, történészként több
olyan emberrel is beszélt, aki még jól
emlékezett a nyíregyházi gettóra és a de-
portálásokra.

 (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

HOLOKAUSZT EMLÉKNAP:

„EZ TÖBBÉ SOHA
NE FORDULHASSON ELÕ!”

 

MÉHNYAKRÁK-MEGELÕZÉS
A Mályvavirág Alapítvány, a Nyíregy-

házi Leány- és Nõegylet Egyesület és az
egészségügyi kar védõnõi tanszéke „Vi-
gyázz, kész, fûzz” programot szervez-
tek a XIII. Európai Méhnyakrák Megelõ-
zési Hét kapcsán. A gyöngybõl készült
karkötõket a kórház nõgyógyászati osz-
tályán fekvõknek ajándékozták.

KITÖRT TÁBLA
Kitörtek egy KRESZ-táblát a Bethlen

Gábor utcán. Az ismeretlen elkövetõt
egyelõre keresik, hiszen a közúti köz-
lekedés biztonságát veszélyeztette, mert
nem jelentette az esetet. Az anyagi kár
jelentõs volt, a táblát már helyreállítot-
ta a Magyar Közút. Nem ez volt az
egyetlen ilyen eset mostanában.

FOLYTATÓDÓ DADA PROGRAM
A megyei rendõr-fõkapitányság Bûn-

megelõzési Osztályának koordinálásá-
val idén is folytatódik a DADA oktatás
az általános iskolákban. A napokban a
Bem és a Petõfi iskola kisdiákjainak tar-
tottak prevenciós, bûnmegelõzési aján-
lásokat tartalmazó, interaktív elõadást
a szakemberek.

SZAVALÓVERSENY
A  Kölcsey  Ferenc vers- és próza-

mondó verseny – melyre 30 középisko-
lás nevezett – az Oktatási  Hivatal Nyír-
egyházi Pedagógiai Oktatási Központ,
a középiskolai könyvtárostanárok nyír-
egyházi munkaközössége, valamint a
könyvtár közös szervezésében zajlott az
intézményben.

ORSZÁGOS BRONZÉREM
A Fõvárosi Törvényszéken tartották az

Országos Pervezetési Verseny döntõjét
2019. január 24-én és 25-én. A rangos
szakmai zsûri elõtt folyó versenyen
Beliczáné dr. Gál Anikó, a Nyíregyházi
Törvényszék bírósági titkára 3. helyezést
ért el a bírói pulpituson nyújtott teljesít-
ményével.

NE MENJÜNK A TÓ JEGÉRE!
Jégrõl mentési gyakorlatot tartott a

Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancs-
nokság az ibrányi és a nagykállói tûzol-
tókkal, valamint a Kelet-Magyarországi
Speciális Mentõ Egyesülettel. Egyben je-
lezték: a Bujtosi-tó jege rossz minõsé-
gû, kásás, törékeny, nincs kellõ megtar-
tó képessége!

MÁRAI REMEKMÛ A VMKK-BAN
A „Lehozzuk Önnek a csillagokat”

programsorozat keretein belül ezúttal A
gyertyák csonkig égnek címû darab ho-
zott pótszékes sikert a Váci Mihály Kul-
turális Központban. A fõszerepben a
József Attila Színház mûvészeit: Rékasi
Károlyt és a Jászai Mari-díjas Nemcsák
Károlyt is láthatták.

INDUL A TÁNCFARSANG!
2019. február 2. és 7. között két nagy-

színpadi és öt kamara elõadásra, köz-
tük a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgim-
názium és a Nyírség Táncegyüttes kö-
zös mûsorára invitálja a táncszeretõ kö-
zönséget a színház. Részletek a múlt
heti Naplóban, valamint a nyiregyha-
za.hu oldalon.
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MÁRCIUSTÓL ÉPÜLHET A NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM
Azért a feltételes mód a címben, mert ehhez az kell,

hogy sikeresen záruljon le a kivitelezési közbeszerzési
eljárás, mely februárban ér véget. Egyébként minden
adott: a kormányzat év végén a Magyar Közlöny tanúsá-
ga szerint újabb 3,3 milliárd forintot ítélt oda az össze-
sen nagyjából hatmilliárdos sportfejlesztési projekthez.
Persze emellett több sportos beruházás zajlik vagy van
elõkészület alatt Nyíregyházán.

Lehangolóan néz ki a hajdan szebb napokat látott
NYVSC-s Tiszavasvári úti sporttelep, amely már nem mél-
tó a modern elvárásokhoz és a nyíregyházi atléták több
évtizedes, magas szintû teljesítményéhez. Ide épül hama-
rosan az Atlétikai Centrum a Modern Városok Program
részeként.

EGYEDÜLÁLLÓ LÉTESÍTMÉNY

A Magyarországon egyedülállóra tervezett komple-
xum, a belsõ és külsõ futópálya, korszerû dobópálya
mellett úgy ad otthont hét sportág versenyzõinek és az
utánpótlásnak, hogy szállodát, éttermet és rekreációs
központot is tartalmaz. – Ha minden jól megy, akkor
márciusban kezdõdhet az építkezés, ami nagyjából 600
napot ölel föl. Abban bízom és úgy tûnik, hogy Európa
egyik meghatározó létesítménye lesz itt, Nyíregyházán,
legközelebb talán Stuttgartban van hasonló. Sok mindenre
lehet már büszke a város, s ez egy újabb olyan épület
lesz, ahová Európából is jönnek majd, valamint komoly
magyar bajnoki küzdelmek is lesznek a Kertvárosban –
fogalmazott a Nyíregyházi Televíziónak Kósa Árpád pol-
gármesteri kabinetvezetõ.

SZABADIDÕSPORT ÉS UTÁNPÓTLÁS

Az Atlétikai Centrum nemsokára életre kel tehát a ter-
vezõasztalról, ám mint azt Kósa Árpád polgármesteri ka-
binetvezetõ szerkesztõségünknek megfogalmazta, nem ez
az egyetlen sportcélú beruházás most Nyíregyházán. Ez
egyértelmûen összefügg dr. Kovács Ferenc polgármester
évekkel ezelõtt alkotott sportstratégiájával, mely az után-
pótlást és a szabadidõsportot helyezi elõtérbe. A cél: le-

gyenek meg az infrastrukturális feltételei a mozgásnak, az
egészségmegõrzés jegyében. Ennek részeként épült meg-
annyi kondipark, ovi-foci pálya és újult meg például szá-
mos tornaterem és stadion több ponton, nem is beszélve a

ma már Continental Arénának keresztelt csarnokról. En-
nek szomszédságában készül látványosan a Bujtosi Uszo-
da, amely a vízilabdázók, úszók és a mozogni vágyók ott-

hona lesz. Ez TAO támogatásból valósul meg, s mivel a
kormányzat az önerõt is biztosította, így ez sem kerül pén-
zébe a városnak.

JÉG VAN, STADION LESZ

A szezon végén pedig elkezdõdhet a nyolcezer férõhe-
lyes, fesztivál- és koncerthelyszínként, tehát többcélúan
üzemeltethetõ futballstadion építése is, szintén állami fi-
nanszírozásban. Ám most a leginkább népszerû a tavaly
sok évtizedes álom megvalósulásaként átadott jégpálya. –
Nehezen volt elképzelhetõ, de most már egyértelmû, hogy
a jégpálya egy önfenntartó létesítmény. Ez azért lehet, mert
nagyon népszerû a városlakók körében, lényegében szin-
te folyamatosan ki lehet tenni a telt ház táblát. Jó döntés
volt a nyitott verzió, egyrészt, mert így egy 80–120 milliós
éves többletköltségtõl menekült meg a város, amit más-
honnan kellett volna elvenni, másrészt, mert így mutatja
magát és vonzza az embereket. Ez egy trendi találkozó-
hely lett, elsõsorban a fiatalok körében, de most már az
óvodások is ott vannak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy
újabb nagy sikere Nyíregyházának – mondta a kabinetve-
zetõ. (A családi koriról a 14. oldalon olvashatnak.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Az elõzetes látványtervek sokat sejtetõek, de nemsokára tisztul a kép...

Az Atlétikai Centrum még tervezõasztalon van, az
uszoda már épül
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A HÍMZÉSTÕL A CSIGAHÁZFESTÉSIG

RENGETEG PROGRAM AZ IDÕSÜGYI TANÁCS ELÕTT
Ingyenes fürdõjegy, szépkorúak nyíregyházi sportver-

senye, séta az állatparkban. Csak néhány olyan lehetõség
és program az elmúlt esztendõbõl, mely az idõseket vár-
ta Nyíregyházán. Az Idõsügyi Tanács 2019-ben is hason-
ló rendezvényekkel készül, sõt szeretnék bõvíteni a sort.

Mint az idei elsõ, a szokott módon a városházán, múlt
csütörtökön megtartott ülésükön elhangzott: ez az utolsó éve
az Idõsügyi Tanácsnak ebben a felállásban, hisz az önkor-
mányzati képviselõk mandátumával egy idõben a tanács tag-
jainak a mandátuma is lejár 2019 decemberében, a munka-
terv szerint havi ülésezések után. – Éppen ezért szerettünk
volna zárásként valami új programmal meglepetést okozni
a város nemcsak idõs, hanem minden korosztálya számá-
ra. Megpróbáltuk az éves munkatervünket úgy összeállí-
tani, hogy legyen benne valami újdonság is – mondta szer-
kesztõségünknek Fintor Károlyné, a tanács titkára.

VAN MIT CSINÁLNI
A programok között továbbra is szerepel az „Idõsek

Sporttalálkozója”, a mindennapos sportolási lehetõség biz-
tosítása a Városi Stadionban ingyenesen május elsõ csü-

törtökjétõl október utolsó csütörtökén befejezve. Idén is
megrendezik az „Idõsek Világnapját”, az állatparki (ingye-
nes) örömséta pedig szeptemberben várható – pontos idõ-
pont késõbb. Folytatódik a Szépkorúak Akadémiája a Váci-
ban és a Nyugdíjasok Akadémiája a Római Katolikus Paró-
kián. Megrendezik a Ki mit tud? vetélkedõt, és ismét meg-
hirdetik az idén nagy sikerû „Alkotó Idõsek” c. pályázatot.

NAGY AZ ÉRDEKLÕDÉS
– A hagyományos rendezvények tehát megmaradnak, de

szenior tánc terén akkora az érdeklõdés, hogy egy országos
programot szeretnénk Nyíregyházán szervezni – emelte ki
kérdésünkre az Idõsügyi Tanács titkára. – Akkora ugyanis az
érdeklõdés a nemrég bevezetett, az idõs emberek lelki-
mentális frissülését is szolgáló program kapcsán, hogy szó-
ba került, vagy nagyobb helyiséget kell bérelni, vagy heti
több alkalommal kell megszervezni. Addig is tény, január
21-étõl szerdai napokon folytatódik tovább a Váci Mihály
Kulturális Központban a szenior örömtánc – mondta.

MESÉLD EL!
Elkészült a „Meséld el nekem... Élettörténetek Nyíregy-

házán” címû könyv, melynek a hivatalos bemutatója feb-
ruárban lesz. – Már készen van a könyv, február 6-án ün-
nepélyes keretek között szeretnénk bemutatni. Nagy volt
az érdeklõdés a kötet iránt, sok értékes írás érkezett, és
tervezzük egy harmadik könyv kiadását – mondta dr.
Ulrich Attila alpolgármester, aki arra is emlékeztetett, Nyír-

egyházán az elmúlt években sok olyan infrastrukturális fej-
lesztés történt, mely a szépkorúakat is érinti. A szabadtéri
kondiparkok mellett a fürdõket is gyakran használják az
idõsebbek, és a véleményükre is kíváncsi az önkormány-
zat. Ezzel együtt azt is bejelentették, hogy ötödik alkalom-
mal fogják meghirdetni a „mesélõs” pályázatot. A fenti prog-
ramokon túl tájékoztatást hallgattak meg a tanács tagjai az
illetékes szakemberektõl az idõseket érintõ rendeletek vál-
tozásairól, új rendeletek, lehetõségek bevezetésérõl, s té-
maként szerepelt a fürdõjegyek 2019-es alakulása is.

Mûfaj- és témamegkötés nélkül hirdetett nyugdíjas ama-
tõröknek képzõmûvészeti pályázatot a nyíregyházi Idõsügyi
Tanács és az önkormányzat. 30 alkotó 104 munkájából vá-
lasztotta a zsûri az Alkotó Idõsek múlt kedden, a magyar
kultúra napján nyílt kiállításának anyagát. A bemutatón
túl a közösségteremtés is célja volt a pályázatnak.

A hagyományteremtõ szándékkal kiírt kiállítási alkalom-
ra neveztek hímzéssel, kötéssel és horgolással, festmények-
kel, grafikákkal, illetve újraértelmezett alkotásokkal, de még
tojás- és csigafestõ is bemutatkozott a Váci Mihály Kulturá-
lis Központban rendezett kiállításon. – A kreativitás nagy
értéke a tárlatnak. A kalocsai vagy a matyó hímzés, a festés
mind olyan, ami aktívan tartja õket, és ez nagyon fontos
Nyíregyháza számára amellett, hogy értéket teremtenek –
fogalmazott a megnyitón dr. Ulrich Attila alpolgármester.

KREATIVITÁS ÉS TERÁPIA
Tojást és mutatós csigaházakat fest Tamás Istvánné. –

Úgy kezdõdött, hogy kirándultunk Tokajban és láttam egy
nagy csomó elégetett gazt. Nagyon gyönyörû fehér csiga-
házakat láttam, és arra gondoltam, milyen szép lenne ez
kifestve. Összeszedtem, kihipóztam, megpróbáltam. Köz-
ben fejlesztgettem. Amit tudok, gyönggyel felragasztom.
Most karácsonykor ez volt a fenyõfámon a dísz – fogal-
mazott az alkotó, aki adminisztrátorként a gyorsíráshoz
használt vonalvezetéssel dolgozik. A Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karán végzett több évtizedes tanárkodás után
jó idõtöltés Vágvölgyi Jánosné számára mindenféle kéz-
mûves alkotás. – Több mint 10 éve foglalkozom különbö-
zõ festési technikákkal. Selyemfestéssel kezdtem, majd
üvegfestés jött, és most az olajfestésben próbálok elme-

rülni. Terápiás oka is van ennek, segít az embernek elfe-
lejteni a napi gondokat, örömet szerezni saját magamnak,
és gyönyörû képeket alkotni.

AKTÍVAN AZ IDÕSKORBAN
Két sikertelen alkalom után született meg az idei tárlat,

melynek a bemutatkozáson és a lelket simogató hasznos
idõtöltésen túl egyéb célja is volt Fintor Károlyné, az Idõs-
ügyi Tanács titkára szerint: – Azt tapasztaltuk, hogy na-
gyon sok idõs ember van, aki otthon barkácsol, fúr, farag.
Õket valami módon meg kellene a nagyközönségnek mu-
tatni, és ezeknek az embereknek örömet szerezni. Nem
titkoltan bevonni õket a város nyugdíjas társadalmának éle-
tébe – fogalmazott. A pályázatra jelentkezett valamennyi
résztvevõ emléklapot, díjat vagy különdíjat kapott.

Az Alkotó Idõsek munkáiból rendezett kiállítást február
28-áig láthatják a Váci Mihály Kulturális Központ emeleti
kiállítótermében. A tervek szerint 2019-ben ismét meg-
hirdetik a szépkorúak képzõmûvészeti pályázatát.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Változott a szabályozás: 2019-tõl nem kell járulékot
fizetniük a nyugdíjas munkavállalóknak (csak az SZJA-
t), és a munkáltatóknak sem kell utánuk fizetniük. Az
európai szinten is példaértékû modell egyik célja, hogy
a tapasztalt nyugdíjasok álljanak ismét munkába, akik a
következõ nemzedékeknek át tudják adni a tudásukat.

A nyugdíj melletti munkavégzés esetén a munkálta-
tónak és a munkavállalónak minden adót és járulékot
ugyanúgy meg kellett fizetni, mint bármely más foglal-
koztatott esetén – még 2018-ban is. Részletesen felso-
rolva a fizetendõ járulékokat, a nyugdíjas munkavállaló
alkalmazása esetén a munkáltatónak fizetni kellett szo-
ciális hozzájárulási adót, valamint szakképzési hozzá-

járulást is. A nyugdíjastól pedig munkavégzése okán a mun-
káltató levonta a személyi jövedelemadót, a természetbeni
egészségbiztosítási járulékot és a 10 százalékos mértékû
nyugdíjjárulékot is. Utóbbi beleszámított a késõbbi nyug-
díjemelésekbe, hiszen a szolgálati idõ növekedett.

ELÕNY A MUNKÁLTATÓKNAK IS
Az év elejétõl azonban nem kell járulékot fizetniük a

nyugdíjas munkavállalóknak, csak a 15 százaléknyi sze-
mélyi jövedelemadót. A munkáltatók is kedvezõ helyzet-
be kerültek, hiszen a nyugdíjas munkavállalók után nem
kell megfizetniük a 19,5 százalékos járulékot. A kedvez-
mények azokra a nyugdíjasokra is vonatkoznak, akik rész-
munkaidõt vállalnak, így a csökkentett jövedelem után sem

kell járulékot fizetnie sem a munkavállalónak, sem pe-
dig a munkáltatónak.

SZÁMÍT A TAPASZTALATUK
Tavaly még bruttó százezer forintból 71 ezer forintot

kapott meg egy dolgozó nyugdíjas, miután levonták tõle
a személyi jövedelemadót és a járulékokat. Idén viszont
már csak az SZJA jön szóba, így pedig 85 ezret kap meg
minden érintett. Nem titkolt cél az is, hogy olyan ta-
pasztalt nyugdíjasok álljanak ismét munkába, akik a fia-
tal generációnak át tudják adni a tapasztalataikat. Ez a
változás Európában is kiemelkedõ, hiszen hasonló ked-
vezõ szabályozás más európai országokban nem igazán
tapasztalható. (Forrás: kormany.hu)

FOGADÓÓRA A KÖNYVTÁRBAN

2019. február 4-étõl az Idõsügyi Tanács tagjai to-
vábbra is fogadóórán várják Nyíregyháza város nyug-
díjas lakosságát javaslataikkal, észrevételeikkel. A fo-
gadóóra helyszíne változatlanul a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár, minden hétfõi napon 14
órától 16 óráig.

NEM KELL JÁRULÉKOT FIZETNIÜK A NYUGDÍJASOKNAK
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NEMCSAK SZÉPEK, BIZTONSÁGOSAK IS A NYÍREGYHÁZI JÁTSZÓTEREK
 
Az elmúlt 5 évben közel 160 millió forintot költött

Nyíregyháza a városi játszóterek felújítására. A megye-
székhelyen ennek köszönhetõen több meseszép, külön-
leges eszközökkel felszerelt létesítmény áll a kisebbek
rendelkezésére. A szakértõk szerint a nyíregyházi ját-
szóterek biztonsági szempontból is sokat fejlõdtek. A
fenntartóknak kedden szakmai napot tartottak arról,
hogy milyen új elõírásoknak kell megfelelni a létesítmé-
nyeknek.   

 
Meseszép, különleges és álomszerû játszóterek épül-

tek az elmúlt években Nyíregyházán. Van, ahol mesefi-
gurák, máshol várak, a város közepén pedig egy olyan
speciális kialakítású várja a gyerekeket, ahol fogyaték-
kal élõk és egészséges gyerekek közösen tudnak játsza-
ni. A megyeszékhelyen 2013-ban indított játszótérépítési
és -felújítási programot az önkormányzat. A program se-
gítségével eddig 33 gyermekbarát, modern, biztonságos
játszótér létesült 99 játékeszközzel. A város 6 helyszí-
nén új játszótér jött létre, 27 helyen pedig felújításokat
végeztek.

 
KIVÁLÓ MINÕSÉG

Minõségi szempontból is kiválóak a nyíregyházi ját-
szóterek. Ezt már a létesítmények ellenõrzésével is fog-
lalkozó Tûzmegelõzési Kft. ügyvezetõje mondja. A cég
kedden szakmai napot szervezett, melyen részletesen
ismertették a résztvevõkkel a tavalyi évben bevezetett,

új játszótéri szabványokat. Ezeket az elõírásokat min-
den fenntartónak ismernie kell. Az elõadáson arról is
szó esett, hogy sokat javult a nyíregyházi játszóterek
minõsége.

–  Azt látjuk folyamatosan, hogy a város nagyon so-
kat fordít a játszóterek felújítására. Ez ugyanúgy látszik
az óvodákban, az intézményeknél, mint a köztéri ját-
szótereknél. Nagyon sok új van, fejlesztenek folyamato-
san, szakmai szemmel az látszik, hogy odafigyelnek rá –
szögezte le Gyöngy Tamás, a Tûzmegelõzési Kft. ügyve-
zetõ igazgatója.

 

TÚL A FELÜLVIZSGÁLATON

A NYÍRVV Kft. adatai szerint a nyíregyházi játszótere-
ken lévõ 561 játék folyamatos karbantartási munkálatai
mellett tavaly elvégezték a városban található 97 játszó-
tér négyévenkénti kötelezõ felülvizsgálatát is. Ennek ered-
ményeként újakra cserélték a hinták csaknem felét, a csúsz-
dák harmadát, idõjárásálló fémkonzolokkal stabilizálták
a fajátékok jelentõs részét, és valamennyi billenõhinta biz-
tonságosabb fogantyút kapott.

  (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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IDÉN IS FEJLESZT A MAGYAR KÖZÚT NYÍREGYHÁZÁN
Tavaly több ízben beszámoltunk róla, hogy a Magyar

Közút Nonprofit Kft. a megyei fejlesztési források egy jó
részét Nyíregyházára fordította, így több szakasz is meg-
újult a cég által kezelt (tehát nem önkormányzati) felüle-
tekbõl. A trend idén is folytatódik, s bár a teljes részletek
még nem ismertek, van, ami 2018-ról áthúzódott objek-
tív okok miatt, így információnk már van.

Mindenekelõtt azonban egy pici visszatekintõ: arról
részletesen beszámoltunk, hogy közel 4,5 kilométer
hosszan újult meg több részletben a 4-es fõút Nyíregyhá-
za térségében, már a várostáblán túl, Záhony felé, még
tavaszra elkészült az Oros-Nyírjestanya bekötõút, késõbb
pedig a Debreceni úti felüljáró.

NAGYKÖRÚT ÉS BOCSKAI UTCA
Azt viszont csak úgy „tudomásul vettük”, hogy a Nagy-

körútnak egy újabb jelentõs szakasza frissült fel. A hivatalo-
san a 36-os, Polgár–Nyíregyháza fõút újabb belvárosi 1375
métere készült el, a Mezõ utca–Északi körút hosszában. A

Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint az építés
során a meglévõ burkolat profilmarását követõen 5 centimé-
teres burkolatmegerõsítést kapott. Ennek részeként a Rákó-
czi utcai útkeresztezõdésnél a jobb oldali pálya útcsatlako-
zásnál az elsõ burkolatszél-lekerekítés vezetésén módosítot-
tak, az új ívvel a szélesítés egyméteres volt. A Vasvári utca
keresztezésénél a bal pálya szegélyében is korrekciót ter-
veztek. Az Árok utca keresztezésénél mind a bal, mind a
jobb pályánál lévõ gyalogos-átkelõhelynél korrekciót végez-
tek, a járdát kiszélesítették az útburkolat terhére. A szegélye-

ket cserélték, az autóbusz-megállók szegélyeit és a leszálló-
peronokat is átépítették, új, tartós burkolati jeleket festettek
és a forgalomtechnikai elemeket is cserélték. A 41-es Nyír-
egyháza–Beregsurány fõút 491 méteren újult meg, ez a va-
lóságban a Bocskai utcai 4-es fõút–Család utca közötti sza-
kaszát érintette, hasonló mûszaki megoldásokkal.

IDÉN JÖN NYÍRSZÕLÕS
Az már tavaly ismert volt, hogy rendelkezésre áll a forrás

– sõt, zajlik a közbeszerzési eljárás – a 3822-es, Nyíregyhá-
za–Kótaj összekötõút 5450 méteres rekonstrukciójára, mely
a város határától a Nyírszõlõs határában tervezett 3822-3813-
as számú Nyugati elkerülõ út csomópontjában létesülõ kör-
forgalmi csomópontig tart. A kivitelezési munkák során a kör-
forgalmi csomópont építési munkáihoz igazodnak az üte-
mezéssel. Utóbbit a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. ko-
ordinálja, s úgy tervezik majd a felújítást, hogy a kettõ össze-
érjen és ne két fázisban kelljen dolgozni – ez a lakosságnak
is kedvezõbb lesz. Ezért nem ismert még a kezdési idõpont.

ÉS A FELÜLJÁRÓ...
A 36-os Polgár–Nyíregyháza fõút Nyíregyháza–Záhony

vasútvonal feletti hídról továbbra is annyit tudhatunk,

hogy tartószerkezete  a 2017. évi szakértõi felülvizsgá-
lat alapján felújításra szorul, s a tervdokumentáció enge-
délyeztetése és a sikeres közbeszerzési eljárás lefolyta-
tása után a kivitelezési munkák várhatóan 2019-ben el-
kezdõdhetnek, az ütemezésrõl késõbb tudnak bõvebb
tájékoztatást adni.

  MOST MÉG A HÓ
Elképzelhetõ, hogy ez nem a teljes idei lista, ám végle-

geset még nem tud mondani az egyeztetések miatt Óvári
László, a közút nemrégiben kinevezett új megyei igazga-
tója. Ám mint emlékeztetett, társaságuk most még „téli
üzemmódban” van, s országosan összesen 32 000 kilo-
méternyi közúthálózat, vagyis a gyorsforgalmi, a telepü-
léseket összekötõ fõ- és mellékutak, illetve ezen utak tele-
püléseken átvezetõ szakaszainak üzemeltetési és fenntar-
tási feladatait látják el folyamatosan, jelen esetben az Or-
szágos Közutak Kezelési Szabályzatának elõírásai szerint.
Ebben vannak meghatározva az egyes beavatkozási idõk,
a gépparkjuk is ehhez van méretezve. S mire elmegy a hó
és a jég, talán még frissebb információkat kapunk az idei
tervekrõl.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A Bocskai utca kórház elõtti szakaszát a Közút, a
körúton belüli részét az önkormányzat újította fel

A Nagykörút õszre „felfrissült” szakasza még a felújítás idején
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra

Tárgy: Nyíregyháza MJV szabályozási tervének módosítása 10 területre
teljes eljárás szerint

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város szabályozási tervének módo-
sítása kapcsán a Partnerek és helyi lakosok tájékoztatása, véleményének

és javaslatainak megismerése érdekében lakossági fórumot tart
2019. február 7. (csütörtök) 16.00 órától.

A fórumon a városi fõépítész tájékoztatja az érdeklõdõket a
Mellékletben megjelölt területekre elõkészített módosítási javaslatokról.

A lakossági fórum helyszíne:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Bencs terem
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 1 fõ szakmai vezetõ.
A jogviszony idõtartama: határozott idõre, 2020. november 30-áig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza,

Kossuth tér 1.

A munkakör betöltõje által ellátandó feladatok: szakmai vezetõként közremûkö-
dik az EFOP.1.2.9-2017-00047 „Nõi Információs és Szolgáltató Központ létreho-
zása Nyíregyházán” címû projekt megvalósításában az alábbiak szerint:

– Felel a szakmai munkáért, a projektet megvalósító csapat irányításáért.
– Biztosítja a projekt célkitûzései, valamint az EFOP-1.2.6 kiemelt projekt célki-

tûzései közötti szinergia meglétét.
– Érzékenyíti a helyi munkaerõpiac szereplõit, segíti a nõi és az atipikus foglal-

koztatás szempontjainak elfogadását.
– A munkaerõigény feltárása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a munkál-

tatókkal.
– Menedzseli a projekt kitûzött feladatainak megvalósulását.
– Felügyeli a Család és KarrierPONT munkatársainak és a tanácsadók munkáját;

a végzett szakmai munka folyamatosságát és minõségét.
– Képzéseken, találkozókon képviseli a szervezetet.
– Szakmai kérdésekben egyeztetéseket folytat.
– Az SZMSZ, a Projekt ütemterv, a Projektjelentések, az Átadás-Átvétel, Elfogadás

folyamatainak elõkészítése és végrehajtása, és az azokhoz kötõdõ dokumentá-
ciók elkészítése.

– Státuszjelentések elkészítése.

Bérezés és juttatások: megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskola szintû diploma,
– 3 éves, a felhívás témájában szerzett releváns szakmai tapasztalat (foglalkozta-

tás/képzés témában szerzett),
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word, Excel stb.).
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,
– pályázatok lebonyolításában való részvétel.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló problémamegoldó képesség, szervezõképesség,
– önálló, felelõsségteljes, precíz munkavégzés,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai EUROPASS önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismer-

hetik,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésé-

rõl szóló igazolás.

A munkakör betöltésének idõpontja legkorábban: 2019. 03. 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 02. 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala címére

történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala, Emberi Erõforrás Me-
nedzsment 131-es iroda (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 02. 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
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TURISZTIKA

PARTNERÜNK, GORLICE – ÚTIKALAUZ A FÉNY VÁROSÁHOZ
Gorlice egy dél-lengyelországi város az Alacsony-

Beszkidekben, mellyel Nyíregyháza 2006-tól ápol part-
neri együttmûködést. Hozzánk hasonlóan nagyszerû tu-
risztikai adottságai vannak, és egyre többen keresik fel
külföldrõl is szép fekvésének, gazdag történelmének kö-
szönhetõen. A kölcsönösség jegyében fogadják szeretet-
tel a Napló olvasói ezt az ottani önkormányzat Informá-
ciós és Promóciós Irodájának munkatársától, Justyna Bak-
tól kapott hívogatót, útikalauzt, mert noha Lengyelország-
ból sok látogatónk van nyaranta, de mi sem csalódha-
tunk, ha észak felé vesszük az irányt, akár hosszabb idõ-
re is. Ráadásul nincs is messze!

Gorlice a lengyel–szlovák határ közelében található.
Mindazok számára kiváló lehetõséget nyújt, akik szeret-
nének elvonulni a város zajától, lelkileg feltöltõdni. Len-
gyelországban egyébként is számos olyan hely létezik még,
amely nem tartozik a turisztikailag felkapott területekhez,
ennek ellenére számos értékkel rendelkezik, mint például
az Alacsony-Beszkidek, amelyek fõvárosa Gorlice. Mi te-
szi vonzóvá? A számos itt található természeti érték – hegyi
túraútvonalak, erdõk –, valamint hogy az I. világháború-
ban beírta magát a történelembe. Gorlice a világ kõolajipa-
rának egyik bölcsõje is. A Ropa folyó völgye a kezdetektõl
ismert bõséges kõolajforrása révén. A Kõolajipari Szabad-
téri Néprajzi Múzeum, a „MAGDALENA” látogatói megis-
merhetik a város kõolajipari történelmét és emléktárgyait.

A PETRÓLEUM FÉNYE
Gorlicéhez szorosan kapcsolódik a petróleumlámpa

tervezõje és feltalálója, £ukasiewicz Ignacy, aki 1853–
1858 között itt élt és dolgozott. £ukasiewicznek köszön-
hetõen 1854-ben a Wegierska és Kosciuszki utca sarkán –
amely egykor magyar kereskedelmi útvonal volt – gyul-
ladt fel elõször a petróleumlámpa a világon!

OSZTRÁK–MAGYAR EMLÉKHELY

Itt zajlott az a csata az I. világháború folyamán, ame-
lyik megváltoztatta Európa sorsát. 1915-ben május 2-án
kezdõdött a központi hatalmak hadseregének az offenzí-
vája az orosz hadsereg ellen. A Gorlicei áttörést a legna-
gyobb csataként tekintik a keleti fronton – több mint 20

ezer katona halt meg. Erre a tragikus eseményre számos
építészeti emlék, háborús temetõ emlékeztet – 3930 oszt-
rák–magyar katonát hantoltak itt el. A Regionális Múze-
umban számos emléktárgy, fegyverzet, egyenruha, vala-
mint interaktív makett és a panoptikum is megtekinthetõ.

VILÁGÖRÖKSÉGI LISTÁN

Érdemes megemlíteni, hogy Gorlice 5 mûemléke az
UNESCO Világörökség Listáján található. A Szent Miche-
langelo templom Binarowában, a Szent Apostolok, Fülöp és
Jákób temploma Sekowában, az ortodox templom Owczary-
ban, a görögkatolikus templom Kwiatonban és a Szent Mi-
chelangelo görögkatolikus templom Brunary Wyznében
egyaránt elbûvöli az épített örökség szerelmeseit.

AKTÍV (TÉLI) KIKAPCSOLÓDÁS
Ezen a környéken a sport és aktív szabadtéri tevékeny-

ség kedvelõi sem fognak biztosan unatkozni. Annak, aki
nem kedveli a tömeget, Gorlice város és környéke tökéle-
tes helyszín nyáron és télen egyaránt. Nemcsak a túrázók
számára ideális, hanem a síelõk is megtalálják számítása-

Valódi síparadicsom, már a látványért is megéri felcsatolni

Fotó: Andrzej Klomkowski

Számos dolog teszi vonzóvá Gorlicét, köztük maga a város hangulata is

A háborús temetõkben számos honfitársunk is fekszik

A Szent Apostolok, Fülöp és Jákób temploma az egyik
TOP látnivaló a sok közül

Igazi turisztikai célpont Gorlice, mely tele van élettel

ikat. A Magura Nemzeti Park és tájvédelmi körzet renge-
teg turisztikai útvonallal rendelkezik. Sífutók számára 80
kilométeres útvonal ajánlható, amelyen felfedezhetik a
régió gyönyörû tájait, az Alacsony-Beszkidek és a
Szandeci-Beszkidek varázslatos panorámáját. Gorlice
közelében 4 különbözõ nehézségû sípálya, 30 sífelvonó ta-
lálható. Bármelyik sípályán lehetõség van síoktatást is igény-
be venni profi oktatókkal, valamint sífelszerelések kölcsön-
zésére is. Díjmentes parkolók, éttermek és szálláshelyek nagy
választéka várja a téli sport szerelmeseit. Kevés hó esetén
mûhó biztosított minden sípályán. A sífelvonók többségé-
nek ülõliftje van, amelyeknek köszönhetõen a vendégek
gyönyörködhetnek a lélegzetelállító látványban.

GYÓGYTURIZMUS

Ugyanakkor a régióban a gyógyturizmus is virágzik. A
kezdetektõl fogva mûködnek gyógyfürdõk Wapiennében
és Wysowában, gyógyhatású vizeik elismertek. Gorlicében
számos szálloda és egyéb szálláshely várja a vendégeket.
A város éttermeiben a regionális konyha megkóstolására
is lehetõség adódik. A helyiek azt mondják, már csak eze-
kért is érdemes hosszabb idõre tervezni, ha kikapcsoló-
dás gyanánt a Beszkidek felé vesszük az irányt... (További
részletek, konkrét szálláslehetõségekkel: nyiregyhaza.hu.)

MI IS NÉPSZERÛEK VAGYUNK NÁLUK

– Az elmúlt öt évben 90 százalékkal nõtt a Lengyel-
országból érkezõ vendégek és 45,37 százalékkal nõtt
az általuk itt töltött vendégéjszakák száma a KSH adatai
alapján. 2017. évben 4293 lengyel turista kereste fel
Nyíregyházát, akik 10 489 vendégéjszakát töltöttek
városunkban. A küldõ országok közül a 3. helyet fog-
lalják el mind a vendégek, mind a vendégéjszakák
tekintetében. 2018. évre még nem áll rendelkezésünk-
re az éves statisztika, mely februárban várható, de az
1–11. hónapot tekintve ismét dobogós helyet foglalnak
el a lengyel vendégek a vendégéjszakákat illetõen –
tájékoztatott kérdésünkre Furkóné Szabó Marianna, a
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.
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SPORTIKONOK A MÚLTBÓL: BATAI JÁNOS, NAGY ATTILA
A Sportikonok a múltból egy korábbi részében már em-

legettük a néhai, eredményes férfi röplabdacsapatot. A ko-
rábbi idõk sikeres nyíregyházi sportolóit bemutató soro-
zat mostani részében annak két játékosával, Batai János-
sal és Nagy Attilával beszélgetett a szerzõ, Káplán István.

 Mindkettõtöktõl azt kérdezem, mivel foglalkoztok
jelenleg? Jancsi?

– Jelenleg a médiában dolgozom. Szabadúszó vagyok,
ha hívnak, megyek narrátorozni, reklámszövegeket felol-
vasni, autóversenyek mûsorvezetõje is szoktam lenni.

 Attila, te mivel foglalkozol?
– Testnevelõ tanár vagyok az Arany János Gimnázium

és Általános Iskolában. A röplabdánál maradva a Nyír-
egyházi Sportcentrumnál edzõ vagyok.

 Tehát megmaradtál a röplabdánál, Jancsi, te sem sza-
kadtál el a sporttól úgy istenigazából. Miért és mikor kezd-
tél röplabdázni?

– Debrecenben születtem, és az általános iskola után
Nyíregyházán abban az idõben indult be a katonai kol-
légium a régi Vorosilov laktanyában. Debrecenben a
DASE-ban kosaraztam. A „Katkósokat” a Vasvári gimná-
zium tanárai mérték fel. Ekkor látott bennem valamit
Balázs Pisti, elsõsorban a magasságom miatt. Azt mond-
ta akkor: „Na, most már felejtsd el a kosárlabdát, te röp-
labdázni fogsz.” Addig soha nem volt röplabda a kezem-
ben, de hamar belerázódtam. Harmadikos gimis korom-
ban már meghívást kaptam a magyar junior válogatott-
ba. Ez volt a kezdet.

 Attila?
– Pályafutáson Ibrányban kezdõdött. Ötödikes voltam,

amikor kis falunkba egy agilis testnevelõ tanár jött,
Hegedüs János – a mai napig is felnézek rá. A gimiben is
volt csapat, abba is bekerültem. Akkor jött Balázs Pisti,
valamint (Isten nyugosztalja) Mezei Zoltán. Ekkor kerül-
tem be a Zrínyi gimnáziumba.

 Mindketten Balázs Pistit említettétek felfedezõ edzõ-
töknek. Volt-e még akikre szeretettel emlékeztek vissza?

– Már felnõttként el akartam igazolni Szegedre (edzõi
ellentét miatt), de a klub nem adott ki, így egy évet ki
kellett várnom. Már éppen lejárt volna az egy év (eköz-

ben Szegeden edzettem), amikor Balázs Pistit visszahoz-
ták a csapathoz és neki ekkor sem tudtam nemet monda-
ni, így maradtam. Majdnem végig õ volt az edzõm, majd
csapattársam, a cseh Jan Kapera. Ekkor úgy gondoltam,
abbahagyom. Ebben az idõben egy másodosztályú pári-
zsi csapat keresett meg, így a külföldi profiskodást is ki-
próbálhattam... Ezt követõen már harmadszor is Pisti ké-
résére jöttem vissza a csapatba, de akkor már az Új Kelet
megyei napilapnál dolgoztam – emlékezett Batai János.

 Attila, a kérdés ugyanaz.
– Mindkettõnknél a közös pont Balázs Pisti, mert amit a

röpiben elértünk, azt neki köszönhetjük. Csepelre kerülé-
semkor Somogyi Ferenc volt az, aki nagyon jó edzõ volt.
Visszatértemkor megint csak Pisti volt az edzõ.

 Az általatok elmondottakból arra következtetek, hogy
Nyíregyházán õ volt az a szakember, akivel szakmailag
és emberileg is jó volt együtt dolgozni.

– Igen – helyeseltek mindketten.
 Sportpályafutásotok során mi az, ami legszebb em-

léketek volt?

– Egy sportolónál mindig az a legszebb, amikor a ma-
gyar Himnusz szól a tiszteletére. Nekem ez a Csepelnél
a bajnoki cím után adatott meg – nosztalgiázott Nagy
Attila.

 Batai Jánosnak 1982-ben, 18 évesen juniorváloga-
tottként a Kanári-szigeteken töltött két hét, valamint a
válogatott szereplése az akkori junior Európa-bajnoksá-
gon, és a felnõtt válogatott mérkõzései, illetve a megye-
székhely akkori legnagyobb eredménye...

– Legszebb nyíregyházi emlékem, hogy csapatkapitány-
ként a bujtosi csarnokban tömött nézõtér elõtt magasba
emelhettem a Magyar Kupát, és a Himnusz, ami nekem is
szólt.

 Attila, válogatottság?
– Junior válogatott én is voltam. Amikor a felnõtt válo-

gatottság szóba jött, szerintem nem sportszerû körülmé-
nyek között kimaradtam. Ekkor mindennemû válogatottat
érintõ szereplésrõl örökre lemondtam.

 S egy fájó emlék, melyre Batai Jancsi gondolhat...
– Nekem a legjobb eredményem a nyíregyházi csapat-

tal az NB I-ben a második hely volt. Nem voltam tagja a
késõbbi magyar bajnokcsapatnak, mint ahogy Balázs Pisti
sem lehetett az edzõje...

 Mi volt az az eredmény, amit kitûztetek magatok
elé, és nem sikerült elérni?

Batai János: – Az említett magyar bajnoki cím... Nagy
Attila: – Ami szépet és jót adhatott számomra a sportág,
azt megkaptam. Talán... Azt viszont félig félve említem,
amikor még volt lehetõségem kimenni külföldre, én ma-
radtam Nyíregyházán.

 Csinálnátok-e valamit másként „öreg fejjel”,
amennyiben újra kezdhetnétek?

– Én semmit nem változtatnék – nevet Batai János. –
Más volt az akkori lehetõség a pártállam idején. Nagyon
megvizsgálták, ki mehet külföldre. Az akkori legjobb ma-
gyar játékost egy autó csomagtartójában csempészték
Münchenbe, nem is tudom hogyan sikerült és mi lett vol-
na, ha lebuknak. Most, ha volna rá lehetõség, azt monda-
nám a gyerekemnek, menjen – válaszolta Attila.

 Egy sportolónál a család igencsak nagy befolyásoló
tényezõ. Nálatok ez hogy volt János?

– Én mindent, amit a családomnak elõteremtettem, azt
mind a röplabdától kaptam. Ház, autó. Szüleim nagyon
büszkék voltak rám. Nem voltak gazdagok. Egyszerû mun-
kásemberek voltak. Sokszor jöttek a meccsekre és mindig
buzdítottak. – Nálam is nagy szerepe volt a szülõi háttér-
nek... – ezt már Nagy Attila mondja. – A hetvenes évek-
ben faluról bekerülni egy nagyvárosba, igencsak nagy
dolog volt, és szüleim úgy szóban, mint anyagiakban is
támogatták a sportolásomat. Azután a sorban jött a fele-
ség, a gyerek és már ez a mi sorsunk, gondunk volt. El
kellett õket tartanom és ezért is mentem el Budapestre a
több fizetésért. De az én igazi nagy családom a nyíregy-
házi röplabda volt.

 Feleséged ezt hogyan élte meg?
– Õ nemigen tehetett mást, mint velem tartott, mert pro-

fik voltunk, ebbõl éltünk, mint ahogy János is mondta.
Lakást is úgymond vevõkijelölés alapján vehettünk a saját
pénzünkbõl. Nekem annyiból volt szerencsésebb a hely-
zetem, hogy elsõ feleségem, akitõl 20 év után elváltam,
szintén sportoló volt.

 Valamikor, a jelenlegi stadioni játszótér helyén volt
egy süllyesztett salakos röplabdapálya. Ti játszottatok
azon?

– Hogyne – mosolyog Attila. – Mi ott kezdtünk a ’70-es
években. Azt hívtuk gödörnek, körben betonlépcsõs lelá-
tóval. – A felnõtt NB II-es csapatban ott játszottam elõször
– vette át a szót Jancsi.

 Gondolom, rendesen dolgozott a salak egy-egy men-
tésnél...

– Ne is mondd, tele voltunk sebekkel. Aztán, amikor
megnyertük az NB II-t, feljebb nem lehetett szabadtéren
játszani, ekkor mentünk hozzátok a teniszcsarnokba.

 Mikor és hány éves korotokban hagytátok abba az
aktív sportolást?

– 1992-ben, 32 évesen. Ezután már csak levezettem.
Úgy gondoltam, nem mehet tovább, hiszen az érettségin
kívül akkor más végzettségem nem volt – így Nagy Attila.
– Mint említettem, félprofiként még visszatértem Párizs
után a gárdához. Akkor Szabolcs Gabona volt a csapat
neve. – Én is 32 évesen fejeztem be, az 1996–97-es baj-
nokságban, akkor volt egy búcsúmeccsem is az NB I-ben
Nyíregyházán, a bujtosiban... – mondta János.

 Attila, említetted, hogy egzisztenciálisan szeretted
volna a jövõdet megalapozni...

– Elvégeztem a testnevelõ tanári képzést itt, a Nyíregy-
házi Fõiskolán, aztán a kétéves masterst a Pécsi Tudomány-
egyetem kihelyezett szakán, a testnevelõ tanárin. Majd
középfokú edzõit is végeztem. – Én soha sem gondoltam,
hogy ilyen karrierem legyen, mint neked volt, Attila. Ne-
kem csak az érettségim van – mondta János.

 Mit tanácsoltok a mai fiataloknak, sportolóknak? Ho-
gyan lehetnek élsportolók, mert ti mind a ketten azok
voltatok, profik. Attila, te mint testnevelõ és edzõ?

– Két nagyon fontos dolgot említenék. Elcsépeltnek tûn-
het, de higgyétek el, nem az. Akarat és alázat nélkül soha
senkibõl nem lesz élsportoló. Szent meggyõzõdésem. Já-
nos: – Az alázatnál csatlakozom Attilához, mert rengeteg
lemondással jár az élsport. Ezt el kell tudni fogadni, és a
sportot alázatosan szolgálni. Egy jó eredményt elérve hall-
gatni a dicséreteket, ez nagyon jó dolog, ám azt, hogy
mennyi izzadtság és könny csordult le az arcunkon ezért,
azt csak az tudja, aki megdolgozott érte.

 Minden beszélgetés végén meg szoktam kérdezni,
hogy ki az a sportoló, akirõl szeretnétek olvasni a soro-
zat keretében? Attila?

– Tulajdonképpen az akkori sporttársaimról ma is van-
nak információim. Akkoriban a stadionban reggeltõl estig
találkoztunk teniszezõkkel, labdarúgókkal, atlétákkal, ko-
sarasokkal, ökölvívókkal. Még szilveszteri focimeccset is
játszottunk veletek és a focistákkal a teniszcsarnokban.
Mindent tudtunk egymásról. Eredményeket, sorsokat. Ez
így van ma is. Mármint a régiekkel. Így nem tudnék senkit
kiemelni... A maiak azt sem tudják, ki mellett mennek el...

 János?
– Én szintén így vagyok vele, de talán a teniszedzõ

Machán Fricirõl esetleg... (Ui., avagy a szerk. megj.: Saj-
nos Frici 2017-ben 73 éves korában, budapesti otthoná-
ban, egyik reggel nem ébredt fel...)

Nagy Attila és Batai János – 2018-ban

Nagy Attila 1982-ben, az Újpesti Dózsa felett aratott
nagy gyõzelem idején

Az NB I-es csapat 1983-ban
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KÖNYVTÁR BORBÁNYÁN ÉS A BOKORTANYÁKON IS

BABAKIÁLLÍTÁS: EZ NEM CSAK JÁTÉK
Játékbabák, játékmackók és szalonbabák, Szatmári

Istvánné aranykoszorús babakészítõ mester magyar kul-
túra napján megnyílt kiállításának különleges darabjai
várják a Pál Gyula Terem látogatóit február 23-áig.

A kiállítás nyitó figurája Rózsa baba, aki az elsõk kö-
zött került ki a mester kezei közül. Talán 15 éve is van már
ennek. Veszélyes ez a dolog, mert ha nevet kap, biztosan
marad, egyedi és ragaszkodó lesz. A babakultusz nagyjá-
ból a XVIII. században kezdõdött, elsõsorban nemez-, csu-
hé- és rongybabákkal. Játéknak indult Borika életében a
kézmûves munka. Aztán teljesen komoly lett, hiszen ren-
geteg munka van benne.

ÉPÍTÉSZBÕL BABAKÉSZÍTÕ
Ahogy Szatmári Istvánné aranykoszorús babakészítõ

mester a Nyíregyházi Televíziónak fogalmazott: – Három
fiú mellett erre nyilván nem maradt idõ. Õk elég sportos
alkatok a férjemmel együtt, úgyhogy négy fiú mellett ezt
nem lehetett volna folytatni. Eredetileg építész vagyok, te-
hát eléggé sarkos szakmát választottam. Viszont vágytam
a lágyságra, a puhaságra. Úgy nõttem fel, hogy rengeteg
baba vett körül engem. Egyedüli kislány voltam, bababú-
torok, babák között nõttem fel és hiányzott ez a légkör. A
textilbabák speciális varrógéppel készülnek. Fodrok, csip-
kék, szûkítõ varrás, gombolópánt és minden egyéb a vise-
letre kerül, éppúgy, mint az emberi ruházaton. Az öltözék
stílusához illõ az arc karaktere. Léteznek különbözõ arc-
formáló technikák, és bizonyos esetben öltögetni kell a
kívánt formához.

CSODÁLATOS A NÕ

A kor és stílustörténet nem idegen az alkotótól, bár az
építészek más oldalról ismerik a mûvészettörténetet. – A
századforduló stílusát kedvelem nagyon. Gyûjtöm a régi
újságokat, s olyan könyveket választok, amikbõl tudok me-
ríteni. Nagyon szeretem a reformkor stílusát is, de a lé-

nyeg, azt szeretem megmutatni, hogy a nõ egy csodálato-
san szép dolog, õt felöltöztetni mûvészet – fogalmaz Bori-
ka. Hazánkban nemigen varrnak hasonló szalonbabákat,
de a nyíregyházi mesternek vannak már követõi. Wales,
Norvégia, Prága és Németország az a nemzetközi terep,
ahol támogatást és minõsítést kap.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Az olvasók és a szakma szerint is eredményes évet zárt
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Az ön-
kormányzati intézményben – melynek közel 190 000 lá-
togatója volt – egy tavaly év elején indult 118 millió fo-
rintos EFOP pályázat folyamatos fejlesztést tesz lehetõ-
vé. Idén új könyvtárszobát alakítanak ki Borbányán és a
bokortanyákon is.

A könyvtár, mely szervezi és helyet ad az Értékes Esték,
az Utazók a könyvtárban, a Bibliatörténeti sorozat, a Köl-
tõk egymás közt, a Deák Akadémia, a Kamasz terasz, a
Móricz Zsigmond Olvasókör vagy a Kodály és a Besse-
nyei Társaság rendezvényeinek, kiállítások és könyvbemu-
tatók, évfordulós események alkalmának. Fogadja a gyer-
mekrészleg olvasóit, de a Csiriptanya és a Ringató a szü-
lõkkel együtt kínál zenei élményt, kreatív programot a ki-
csinyeknek.

A sokszínû könyvtári programokon, melyet minden
korosztálynak kínál a könyvtár, közel negyvenezren éltek
a lehetõséggel.

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL

Több mint harmadával, 12 500 fölé nõtt a beiratkozott
olvasók száma, akik 310 ezer dokumentumot használtak.
A 2018-as kölcsönzések jelentõs, 46 százalékos emelke-
dést mutatnak az elõzõ évihez képest. Tavaly 30 milliós
beszerzést regisztráltak az intézményben. – Elsõsorban
hagyományos dokumentumokat, könyveket, folyóiratokat,
DVD-ket, zenei CD-ket, hangoskönyveket vásároltunk.
Ezeket – ami tavaly több mint 16 000 dokumentumot je-
lentett – állami, illetve önkormányzati támogatásból, va-
lamint többféle pályázati forrásból tudjuk beszerezni. Ez-
zel párhuzamosan az elhasználódott könyveket kivonjuk
az állományból, frissítjük azt – részletezte Tomasovszki
Anita igazgató.

A VÉCSEY MÁR MEGÚJULT

A romantikus irodalom, a sci-fi, a krimi, a napi- és heti-
lapok, a magazinok a legkeresettebbek. A gyarapodással
párhuzamosan közel 15 ezer dokumentumot töröltek az
állományból. A selejtezett példányokat rászoruló szerve-

zeteknek, iskoláknak, egyesületeknek, olvasóknak ingye-
nesen ajánlották fel. 2019-ben néhány garázsvásárt ter-
veznek, ahol jelképes összegért vihetik el az állományból
kivont könyveket.  A tavalyi év jelentõs fejlesztése a Vécsey
Utcai Fiókkönyvtár megújítása volt, hiszen õsztõl egy
modern, barátságos épületben fogadják a könyvek szerel-
meseit és kínálnak színes programokat. Hasonló gyarapo-
dás idén is várható. – Szeptemberben szeretnénk két terü-
leten úgynevezett könyvtárpontokat nyitni, Borbányán és
a bokortanyákon. Ez azt jelenti, hogy nem hagyományos
fiókkönyvtárat hozunk létre, de a könyvtári szolgáltatással
el nem látott területen úgynevezett befogadó intézményt
keresve ott a megfelelõ helyiségben könyvtárat alakítunk
ki. Ugyanazok a szolgáltatások vehetõk majd igénybe, mint
itt, a központi könyvtárban – szólt a tervekrõl az igazgató.

ÚJDONSÁGOK IDÉN

Könyvtárközi kölcsönzéssel gyorsan és pontosan szol-
gálhatják ki az új igénylõket is. Nyár elején, a tavaly in-
dult pályázat forrásaiból valósul meg az oktatóterem és
az olvasó informatikai fejlesztése, elkészül az önkölcsön-
zõ, illetve a hangoskönyv-terminál és a helyismereti adat-
bázis is. De ez idõben szervezik a könyvtárosok a 90.
Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozatát is, melyet jubile-
umi események elõznek meg.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

AZ UNIVERZUM SUTTOGÁSA
Nyíregyházáról, illetve a megyébõl elszármazott,

vagy itt alkotó tudós emberek, mûvészek portréja sze-
repel Marik Sándor újabb interjúkötetében. A Kelet-
Magyarország egykori újságírója, Az Univerzum sut-
togása címû könyvét a Móricz Zsigmond könyvtárban
mutatták be múlt héten.

Nem az elsõ és nem is az utolsó könyve ez Marik
Sándornak, aki a megyei napilap fõszerkesztõ-helyet-
teseként ment nyugdíjba. Úgy gondolta akkor, hogy itt
most vége az írásnak, jön a kényszerpihenõ. Aztán fel-
kérést kapott a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle szer-
kesztõitõl, hogy legyen társuk. A kötet interjúi is a fo-
lyóiratban jelentek meg az elmúlt esztendõkben. Na-
gyon erõs szellemi háttérmunka, sok elõkészület kell
egy-egy beszélgetés megírásához.

Talán a nyíregyháziaknak emlékezetes személyiség
Gloviczki Péter, aki 1962-ben, kisiskolásként megnyerte
az elsõ Ki mit tud?-ot. Késõbb aranydiplomás orvos lett
és most már 30 éve az Egyesült Államok TOP 1 kliniká-
jának érsebész igazgatója Rochesterben, és megmutat-
ta az akkori varázsgömbjét, amivel megnyerte a Ki mit
tud?-ot – mondta az egyik példát Marik Sándor újság-
író, szerkesztõ. (Gloviczki Péterrõl a Naplóban is ír-
tunk tavaly áprilisban – a szerk.)

Az elõzõ kötet megjelenése után hat év telt el, egy do-
log nem változott, Marik Sándor ugyanolyan szenvedéllyel
ír, s az átlagolvasó érdeklõdését vette figyelembe, amikor
összerakta a kötetet. Életközelbe hozta ezeket a zseniális
embereket, akiket talán még csak névrõl sem ismerhetne
az olvasó. Eközben pedig szenzációs karriert futottak be
itthon vagy a világ valamelyik távoli szegletében. A 25
fõszereplõ között ott van Antall István irodalmi szerkesz-
tõ, Bársony István akadémikus, Gelencsér András levegõ-
kémikus, Keskeny Ernõ diplomata, Márka Szabolcs aszt-
rofizikus, Zöldi László médiatörténész vagy Pintér Anina
jelmeztervezõ, aki a nyíregyházi Mûvészeti Szakközépis-
kolából jutott Rómába a Cinecittába, ma pedig Los Ange-
lesben dolgozik. Érdekes foglalkozása van Bokor József-
nek is. – Témája a biztonság, tehát a repülõgép biztonsá-
ga, az atomerõmû, az önvezetõ autók, melyek most lesz-
nek a legérdekesebbek. Aztán érdekes volt Hauser Adri-
enn zongoramûvész, akit sokan ismernek a megyében,
de különösen érdekes Pallai Mara, aki a Budapesti Báb-
színház oszlopos mûvésznõje, és a bábmûvészetrõl olyas-
miket tudtam meg, amit el sem tudtam képzelni – sorolta
a szerzõ. A fotókkal és névjegytárral gazdagított könyv
elérhetõ a Móricz Zsigmond könyvtárban.

A Vécsey Utcai Fiókkönyvtárat tavaly újították fel
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A SZÍNÉSZHÁZ ÉPÜLETE A BETHLEN GÁBOR UTCÁN
„A modern építészet új produkcióit elsõsorban az egye-

di középületekkel szeretném bemutatni, de a Színészház
afféle szolgálati lakás, a társulat tagjai számára, szálloda
jelleggel épült, amíg Nyíregyházára köti szerzõdésük –
és a Mûvész Presszó (ma már: MÛvész Stúdió – a szerk.)
is középületté teszi.” Kulcsár Attila, Ybl-díjas építészünk
sorozatának újabb darabja következik.

A nyolcvanas évek elején a SZÁÉV bérelt egy zsalu-
készletet, egy új építési rendszerhez, mert irodaházak
építésére voltak kilátásai. A történeti építészet évezrede-
kig rakta falait, kõbõl, téglából, kihagyva rajta a nyíláso-
kat. Aztán feldíszítette azokat. Ezzel szemben a modern
új szerkezeteket alkalmaz, a tömegtermelés teljesítésére,
a magasságok leküzdésére és az idõjárástól való függet-
lenség érdekében. A szerkezet az új építészet eszköztára
és formai arzenálja.

NYÍREGYHÁZI MÛHELY

Nyíregyházán, a mûvelõdési ház metodikájával, egy
sajátos tektonikus iskola alakult ki az építészek gyakor-
latában. Megyénkben az építések menedzserei „strébe-
rek” voltak. Az elvárt, költségnormákban való maradá-
sok érdekében minden egyénieskedõ karaktert, burkola-
tokat és plasztikát leszedettek az épületekrõl. Maradt a
vakolatokkal való színezgetés, és ritmizálás a nyílások-
kal. A hajfestésben, sminkben, öltözködésben mindenki
bátor. De egy mankót senki nem mer elvenni egy fájós
lábútól. Ez az iskola – a Nyíregyházi Mûhely – az épüle-
tek statikai vázát használta fel a házak egyedítéséhez.
Ezért hordják a házak tartószerkezeteiket kívül, és olyan
hangsúlyozottan.

FELÜLRÕL LEFELÉ ÉPÜLT

A Színészház is ilyen. Ez egy emelõzsalus technológi-
ával épült. Adva vannak az acélcsõ lábak, melyeket felül

összekötnek, hogy el ne boruljon. Ezen pneumatika se-
gítségével felmászik egy asztallap. Bevasalják és csinál-
nak rajta egy tortalapot betonból. Ez lett a tetõfödém.
Rögzítették a pillérekhez és a szerelõsíkot lejjebb enged-
ték egy szinttel, ahol megismétlõdött az egész, és kész
lett a kilencedik emelet. Ez így ment egészen a földszin-
tig. Aztán kiszedték alóla az emelõszerkezetet és a tartó-
rácsokat.

GYORS MEGOLDÁS

Ezt a rendszert LIFT-FORM-nak hívja a szakma. Sok egy-
forma irodaházi szint létrehozására volt alkalmas – vil-
lámgyorsan. Az idõ itt is fontos tényezõ volt, mert a szín-
ház társulatot kívánt, azok meg lakást.

BÁN FERENC AVATOTT KEZEIBEN

Ez a szerkezet, ha avatatlan kézben van, körülfalazva
egy döglött hasábot hoz létre. De itt Bán Ferenc újra meg-
mutatta, hogy lehet ebbõl karakteres toronyházat csinál-
ni. A lift körül négy hasábra bontotta a tömeget, a szobák
és a kiszolgálóhelyiségek megmutatásával, úgy, hogy sar-
kain elõbukkannak az árboc-oszlopok. „Ezt a „díszítést”
próbálják kispórolni a ház-kiherélõk a Banknál!” De ugye
lépcsõház, és lift is kell bele, és nincs hely egy újabb la-
kásnak ott. Ezért ez az egyik hasáb mellé lett szerkesztve
üveg homlokzattal.

SZERKEZETEK, TÖMEGEK, NYÍLÁSOK

Miközben a rendszer tartóvázai, merevítéseivel sza-
badon felfutnak a magasba. Statikusa Gere József volt.
A modern építészet azzal formál, ami maradt neki.
Szerkezetek, tömegek, nyílások összefüggõ üvegezé-
se, és lyukasztott ablakok ritmusa. Az átlós szerkesz-
tésû kis lakások sarokloggiát kaptak, a nagyobbak ke-
rek erkélyt.

KISEBB LEPÉNY

A földszinten már csak a környezetéhez való illeszke-
dése volt kötelezõ a háznak. Tette ezt a Mûvész Presszó
kialakításával. Ez kissé szûkre sikerült, mert 1983-ban még
arról volt szó, hogy nagyobb lepény alakul ki alatta, ha
elbontják a Kerekes-házat, mert bauxit betonból van – meg
addig mindent –, de minden maradt a helyén, ma is talán
romkocsma.

SZÜRKÉVEL SZÉPÜLT

A nemrég megújult homlokzata jobban áll neki a szür-
ke színnel. Kihangsúlyozódik a lépcsõház és lifttorony
egymást erõsítõ, szervezõ ereje. Az egyméteres markáns
pillérei a járdában sokakat zavartak kezdetben, de ez is
csak olyan, mint mikor a kisgyereked a biciklijét a kü-
szöbön hagyja – ki kell kerülni. Mire autója lesz, leszo-
kik róla.

Néhány évvel ezelõtt fel is újították az épületet
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 2., szombat 19.00 Gyilkosság meghirdetve, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad

19.30 Közelítés – Usine 1.84, Táncfarsang kamara bérlet, Krúdy Kamara
20.45 Melinda álma – Szeri Viktor, Táncfarsang kamara bérlet, Krúdy Kamara

Február 3., vasárnap 19.00 Táncforgatag – üzenet a jövõbõl / Szépanyám szõtte – a Nyíregyházi Mûvészeti Szak-
gimnázium és a Nyírség Táncegyüttes közös elõadása, Bérletszünet, Nagyszínpad

Február 4., hétfõ 19.00 Balfácánt vacsorára!, Vidám bérlet, Nagyszínpad
19.30 I hear you: dot. Consla / Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint, Táncfarsang kamara

bérlet, Krúdy Kamara
20.45 Dadogó szimfónia – Grecsó Zoltán, Táncfarsang kamara bérlet, Krúdy Kamara

Február 5., kedd 17.30 Többszemközt – Jenei Judittal, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Balfácánt vacsorára!, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Oscar, Szigligeti kamara bérlet, Krúdy Kamara

Február 6., szerda 19.00 Heisenberg – Orlai Produkció, Bérletszünet, Nagyszínpad
Február 7., csütörtök 19.00 Tavaszi áldozat / Ébredj! – a Budapesti Nemes Nagy Ágnes Mûvészeti Szakgim-

názium és a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium közös mûsora, Bérletszünet,
Nagyszínpad

20.15 Fekete kutya – C.iC – Gulyás Anna, Táncfarsang kamara bérlet, Krúdy Kamara
Február 8., péntek 17.00 A kék bolygó, Bemutató elõadás, MÛvész Stúdió

MANDÁTUMA NEM CSAK A MANDÁTUMRA SZÓLT
Puskás Tivadarnak Krúdy Gyula-díjat adott át dr. Ko-

vács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a város kultu-
rális életéért végzett közel húszéves tevékenységéért a
magyar kultúra napja alkalmából.

Amikor 2000-ben meghívta õt vendégjátékra a Móricz
Zsigmond Színház akkori igazgatója, Tasnádi Csaba, illet-
ve Mohácsi János rendezõ, neves mûvészünk úgy gon-
dolta, mindössze egy elõadásra, A mandátumra szól majd
a mandátuma. A vendégjáték olyan jól sikerült, hogy a
teátrum vezetõje felkérte, játsszon az Anconai szerelme-
sekben is, amibõl egy páratlan sikerszéria lett. Ez végképp
maradásra csábította, jóllehet a családja a mai napig Bu-
dapesten él.

A HENTES IS DÍJAZTA

– Amikor A mandátumot elkezdtem próbálni, olyan fan-
tasztikus társulatot találtam itt, amilyen annak idején az
Arany János Színházban volt. Hihetetlen ambícióval dol-
goztak, s ez nagyon tetszett nekem – idézi vissza Tivadar.
– Az Anconaiban személyes sikerem is volt, s érezni lehe-
tett, ahogy végigmentem a város utcáin, szeretnek az
emberek. Ennek egy nagyon kedves megnyilvánulása volt,
amikor az egyik boltban szûzpecsenyét akartam vásárol-
ni, s a hentes azt mondta, látta az Anconait, s annyira
tetszett neki, hogy nekem karaj árban ideadja a jóval drá-
gább húst. Azóta is kényeztetnek a városban. Sok szín-
házban játszottam már, de ilyenfajta színészek felé áradó
szeretetet sehol nem tapasztaltam. Ez a teátrum nekem
nagyon tisztességesen adott az eltelt évtizedek alatt sze-
repeket. Különösen kedves a szívemnek a Tizenkét dühös
ember, a Kaland, a Kék veréb, a Meseautó vagy az Oscar
címû elõadás. Márai Sándor Kalandjában egy professzort
játszottam, aki rájön, a felesége félrelépett, ráadásul hal-
doklik, ezért a férj tépelõdik, mit tegyen. A közönség álta-
lam nem ilyen típusú szerepekhez szokott, holott én ko-
rábban másutt tragédiákban szerepeltem; ebben a szín-
házban fedezték fel a humoromat. Ez nem baj, de néha
szívesen elkalandozom más mûfajokba is.

RENDEZ IS

Mint lapunknak elmondta, különösen szeretett a rendezõk
közül Hargitai Ivánnal, Mohácsi Jánossal, Tasnádi Csabával
vagy Lendvai Zoltánnal dolgozni. Szívesen rendez is, például
a Csizmás Kandúrt két alkalommal is színre vitte. Véleménye
szerint kiválóan sikerült a Lenni vagy nem lenni címû film
színpadi adaptációja, amelyben remekül játszottak a színé-
szeink. A nagyszerûen megírt Függönyt fel!-t is kedvelte. Az
egri nyári színházban vitte színre az Annie címû musicalt, de
sok félprofi együttes munkáját is segítette a megyében rende-
zéseivel, például Kisvárdán, ahol szinte teljesen megújították
a Vörös Malom címû musicalt. Van, hogy egy hét minden egyes
napján utazik, de ez számára nem okoz gondot, hiszen imád
autózni. A nehézséget a szövegtanulás elkezdése jelenti,
de szerencsére utána már megy a dolog gyorsan. Puskás
Tivadar 2009-ben megkapta a Móricz-gyûrût, a múlt év-
ben õ lett a Kelet Színésze, a napokban átvehette a Krúdy
Gyula-díjat. Kívánjuk, sokáig folytatódjon még a sor!

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)Puskás Tivadar az Oscarban

Fotó:
Juhász Éva
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A MEGYÉBEN IS ÁTALAKUL AZ ÜGYÉSZSÉGI NYOMOZÁS
Ahogyan az a sajtóban az elmúlt héten megjelent, or-

szágos szinten átalakul az ügyészségi nyomozás szerve-
zete, ami érinti az itt élõket is. Dr. Szilágyi Lászlótól, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség sajtószóvi-
võjétõl kaptuk az alábbi részletes tájékoztatást.

Vannak olyan ügyek ugyanis, amelyekben nem a rend-
õrség vagy a NAV nyomoz, hanem az ügyészség. Ide tar-
tozik például, ha a rendõr, tûzoltó, a pénzügyi nyomozó
követ el bûncselekményt, ha a bíró, az ügyész ellen kö-
vetnek el emberölést vagy hivatalos személy elleni erõ-
szakot, vagy ha a bíró/ügyész követ el bármilyen bûncse-
lekményt. Ugyanígy az ügyészség nyomoz a hivatali vesz-
tegetést elkövetõk ügyeiben is.

ÚJ SZERVEZET, ÚJ NEVEK

Az ügyészségen belül 2019. február 1. napjával létre-
jönnek a regionális nyomozó ügyészségek. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye a Debreceni Regionális Nyomozó
Ügyészséghez tartozik, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-
Bihar megyével együtt. Ugyanezen idõponttól a Nyíregy-
házi Járási és Nyomozó Ügyészség elnevezése is megvál-
tozik, az új név: Nyíregyházi Járási Ügyészség. Ez azt is
jelenti, hogy Nyíregyházán, illetve Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében már nem lesz olyan ügyészi szervezeti
egység, amely nyomozást folytatna. Célszerû, ha az ügy-

felek a fentebb felsorolt bûncselekmények esetén a felje-
lentéseiket közvetlenül a Debreceni Regionális Nyomozó
Ügyészségen, azaz Debrecenben teszik meg. Természe-
tesen lehetõség van arra továbbra is, hogy az ilyen felje-
lentéseket Nyíregyházán vagy a megye bármely ügyész-
ségén tegyék meg az érintettek, de azzal számolniuk kell,
hogy az ügyüket az ügyészség átteszi Debrecenbe.

FORDULHATNAK AZ ÜGYÉSZSÉGHEZ

Bár már 2018. július 1. napján történt változás, az új
büntetõeljárási törvény bevezetésével, hogy az ügyész-
ség az igazságszolgáltatás elleni bûncselekményeket sem
nyomozza, ezek az ügyek a rendõrségre tartoznak (pl.
hamis vád, hamis tanúzás, hatóság félrevezetése, ügyvédi
visszaélés). Az ilyen ügyekben is lehet ugyanakkor a me-
gye bármely ügyészségén feljelentést tenni, az ügyészség
pedig el fogja bírálni az ilyen feljelentést, szükség esetén
a nyomozással megbízza a rendõrséget.

TISZTÚJÍTÁS A MÉRNÖKI KAMARÁNÁL
BEZZEG JÁNOSNAK SZAVAZTAK ÚJRA BIZALMAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara 2019.
január 24-én tartotta tisztújító taggyûlését. A megjelent ta-
gok háromnegyede szavazott bizalmat a megkezdett mun-
ka folytatására – kaptuk a tájékoztatást a szervezettõl.

A Választási Jelölõbizottság a múlt év végén megkezdte
munkáját, hogy a februárban lejáró mandátumokra tekin-
tettel elõkészítése az esedékes tisztségviselõ-választást. A
jelöltállítási felhívás végére a tagok három elnökjelölt, két
alelnök és tizenöt elnökségi tag jelölt közül választhattak.
Az etikai-fegyelmi, valamint a felügyelõbizottsági tag tiszt-
ségekre a jelölést kilenc, illetve tizennégy fõ fogadta el. A
taggyûlésen az elnökjelöltek elõadták a szakmai elképze-
léseiket. A szavazást követõen a taggyûlés akaratának
megfelelõen régi-új elnöke lett a kamarának. Az alelnök

személyében sem történt változás, a legtöbb szavazatot
Major Ferenc kapta. A választás eredményeként az elnök-
ség tagjai: Bartha Miklós, Dancs János Pál, Lengyel Mik-
lós, Móré Gusztáv és Uj Ágnes. Az etikai-fegyelmi bizott-
ság tagjai: Bárány Pál, Dankó András, Major Zoltán, Orosz
Tamás és Vasasné Bacsó Eszter. A felügyelõbizottság tag-
jai: Berecz László, Budai Gábor, Hlatky Attila, Leviczkyné
Dobi Mária és dr. Radnay László. Az etikai-fegyelmi, va-
lamint a felügyelõbizottság tagjai az alakulóülésükön vá-
lasztanak elnököt maguk közül. Bezzeg János szerkesztõ-
ségünknek elmondta, hogy a megkezdett munkát kívánja
folytatni az elnökség támogatásával. – Szélesíteni szeret-
ném és tovább mélyíteni a társszervekkel való kapcsola-
tot. Fontosnak tartom a szakmai érdekképviseletet, a mér-
nöki munka megbecsülésének erõsítését.

BÚCSÚ HÁROM FEHÉR OROSZLÁNTÓL: IZRAELBE MENNEK
 Egy izraeli állatkertnek ajándékozta a 2 éve született

fehér oroszlánokat a Nyíregyházi Állatpark. A nagymacs-
kákat szerda hajnalban boxokba helyezték és útnak indí-
tották Beer-Sheba településre. Magát a hírt még dr. Ko-
vács Ferenc jelentette be tavaly októberben, mikor Tel-
Avivban Nyíregyháza város Debrecennel közösen vett
részt a magyar gasztronómiai és kulturális napokon.

Két éve az egész világot bejárta a hír, fehér oroszlán
hármas ikrek láttak napvilágot Nyíregyházán. A nagymacs-
káknak ez a színváltozata még a természetben is rendkí-
vül ritka. A cuki kölykök így hamar belopták magukat az
állatszeretõ közönség szívébe...

  VIZSGÁLAT ALTATÁSBAN

Szerda reggel állatorvos vizsgálta meg az elaltatott, ifjú
fehér oroszlánokat a Nyíregyházi Állatparkban. Dr. Biácsi
Alexandra leolvasta az egyedi azonosítójukat, majd ellen-
õrizte a légzésüket és a fogazatuk állapotát is. Erre azért
volt szükség, mert a három fiatal oroszlántestvért egy iz-
raeli állatkertnek ajándékozta a SóstóZoo és a szállítás elõtt
mindig alaposan megvizsgálják az állatokat. Az is kide-
rült, hogy hosszú elõkészítés elõzte meg a nagymacskák
utazását. – Közel egyéves múltra tekint vissza a szerve-
zés. Állategészségügyi papírok, hivatalos okmányok, a
szállítás útvonalának pontos megszervezése, mind-mind
megtörtént. Szárazon és levegõben történik az állatok
szállítása, közel 20 órát vesz igénybe – fogalmazott a
Nyíregyházi Televíziónak Révészné Petró Zsuzsa osztály-
vezetõ.

  IZGATOTTAN VÁRJÁK ÕKET

A nagymacskák új otthona a Beer-Sheba városban mû-
ködõ Negev Zoo lesz. Az állatkert két munkatársa napok
óta Nyíregyházán tartózkodik, hogy megismerkedjenek
Marcussal, valamint két leánytestvérével, Flórával és Fau-
nával, és felügyeljék a szállításukat. A Negev Zoo szak-
mai vezetõje azt mondta, náluk már mindenki izgatottan
várja a „különleges ajándékok” érkezését és egy vadonatúj
kifutó áll majd a rendelkezésükre.

NÁLUNK IS MARAD MÉG

–  Egy éve várunk rájuk, sok idõt vett igénybe, hogy
mindent megtudjunk róluk és így építettünk számukra egy
új kifutót. Most már mindenki várja õket, a gondozók és
az állatkertünk összes munkatársa hívott engem, hogy mi
történik, küldjek fotókat, szóval mindenki nagyon izgatott
– tette hozzá Shlomo Hadad, a Negev Zoo szakmai veze-
tõje. Nyíregyháza sem marad fehér oroszlánok nélkül, az
ifjú titánok szülei továbbra is megtekinthetõek a parkban.
Õk egyébként 2015 óta élnek Nyíregyházán.

Bezzeg János
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CSALÁDI KORI: APA ÉS ANYA IS CIPÔT HÚZ A GYEREKKEL
 

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Gyerekek és szüleik együtt tanulhatnak
meg korcsolyázni a nyíregyházi jégpályán.
Az önkormányzat jóvoltából szombat dél-
elõttönként családi korizás várja az érdek-
lõdõket, valamint szakképzett oktatók, így
apa, anya és a csemeték együtt válhatnak
a jég sztárjaivá.

 
Várhegyiék például négyen jöttek múlt

szombat délelõtt korcsolyázni. A Nyír-
egyházi Televíziónak azt mondták, kife-
jezetten az vonzotta õket, hogy az egész
család számára hirdettek programot. –
Múlt héten is voltunk és remélhetõleg
még jövünk idén – fogalmazott Várhegyi
Tamás Katalin. A családi napon az sem
volt akadály, ha valaki most elõször me-
részkedett a jégre. A gyerekek mellett
még a felnõttek is ingyenes oktatásban
részesültek. Az oktatók azt mondják, a
gyerekek sokkal könnyebben mennek a
jégre, ha azt látják, a szüleik is velük ta-
nulnak. – Én gyakorlatilag idegenként
vagyok jelen, s nem nagyon tudunk mit
tenni, ha a gyerek nem akarja csinálni.
Nem erõltethetem, viszont ha itt van a
szülõ és látja a gyerek, hogy apa, anya
vele tanul, akkor õ is sokkal nagyobb
kedvvel lép a jégre – mondta el Popovics
Polett oktató.

 

VÁROSHÁZI ÖTLET

A családi korizást az önkormányzat ta-
lálta ki. Az Ovikori program során ugyanis
azt vették észre, hogy azok a gyerekek, akik
délelõtt a pályán gyakoroltak, este a szüle-
ikkel együtt is megjelentek a jégen. –  Gon-
doltuk, hogy ebbõl csináljunk egy szerve-
zett rendszert, ezért hirdettük meg a csalá-
di napot. Ennek lesz folytatása, mert úgy
látom, a jégpálya divat lett Nyíregyházán
– emelte ki Kósa Árpád polgármesteri ka-
binetvezetõ. Ezt alátámasztja, hogy a ta-

valy márciusban átadott, 1800 négyzetmé-
teres jégpálya kihasználtsága jelentõs. A
családi  kori  a Mozdulj Nyíregyháza! ré-

RAJT ELÔTT A SZPARI – FÓKUSZBAN A SAJÁT NEVELÉSÛ FIATALOK
Edzések szabadban és konditeremben,

videós elemzések, külön tréning a fiatalok-
nak. Mozgalmas napok vannak a Nyíregy-
háza Spartacus háta mögött. A csapat va-
sárnap érkezett haza a törökországi edzõ-
táborból, ahol két hetet töltött, és több
felkészülési mérkõzést is játszott.

– Amit terveztünk, azt a munkát elvé-
geztük. A játékosok egyéni képzéseken
vettek részt, célunk volt a fiatalok beépíté-
se, nagy hangsúlyt kaptak az erõnléti edzé-
sek. Összességében pozitívan értékelem az
edzõtábort, az egyetlen hiányérzetem,
hogy a szombatra tervezett két mérkõzés,
azaz a fõpróba az idõjárás miatt elmaradt.
A taktikai elemeken, támadásvezetésben is
szükség van még gyakorlásra, ezért a hé-
ten ez is fontos szerepet kap. A kazah csa-
patok ellen szervezetten futballozott a csa-
pat, erre lesz szükség a hétvégi bajnokin is
– mondta Zoran Spisljak vezetõedzõ.

BUDAÖRSÖN KEZDÜNK

Vasárnap ugyanis idegenben, a Budaörs
vendégeként kezdi a szezont a Spartacus.
Egyik csapatnál sem volt nagy mozgás a
téli szünetben, a budaörsieknél Csiki, Kesz-
tyûs és Bátyi távozott, Stieber érkezett, míg
a Szpariból Mezõkövesdre igazolt Dragóner
Filip és Pekár László. A szakmai stáb tavasz-

szal még nagyobb szerepet szán a saját ne-
velésû fiataloknak, így Kovács Norbert és
Motkó Benjámin is a felnõtt csapattal készült.

MÛKÖDÔ UTÁNPÓTLÁS

– Mindenekelõtt szeretném megköszön-
ni az akadémián dolgozó trénereknek,
szakembereknek, hogy ilyen fiatal játéko-
sokat, ilyen embereket neveltek! Mindez
azt mutatja, hogy jó munka folyik az után-
pótlás területén, és számítunk is az elsõ
csapatnál a fiatal labdarúgókra. Már az elsõ
este összehívtam a fiatalokat egy kötetlen
beszélgetésre és közöltem velük, hogy a
stáb mit vár el tõlük, mire figyeljenek oda,
hogyan viselkedjenek az öltözõben, edzé-
sen és a mérkõzéseken. Ehhez a beszélge-
téshez csatlakozott a vezetõedzõ is, és
megerõsítette a fiatalokat abban, hogy na-
gyon komoly szerepet szánunk nekik, és
csak a teljesítményükön múlik, hogy a fel-
nõtt csapat teljes értékû tagjaivá váljanak –
mondta Purguly Árpád szakmai igazgató.

TALENT-CSOPORT,
BOZSIK AKADÉMIA

A Bozsik Akadémiánál örülnek a fiata-
lok beépítésének. A közelmúltban két lab-
darúgó, Starosta Dávid és Végsõ Elõd is

meghívást kapott a korosztályos válogatott-
ba. – Azt tapasztaljuk, hogy a felnõtt csa-
pat nyitottsága nagyon jó hatással van a fi-
atal labdarúgókra. Lehetõségük van arra,
hogy Nyíregyházán hosszú távra tervezze-
nek, tanulhatnak, fejlõdhetnek és profi szer-
zõdést kaphatnak. A tulajdonos nagyon el-
kötelezett ebben a tekintetben, és az új
edzõpáros szintén utánpótláspárti. Már az
elsõ beszélgetésnél tisztáztuk, hogy ezek a
fiúk még nem kész játékosok, türelmesnek
kell lenni velük, a stáb pedig tovább képzi
õket. Akik az edzõtáborban vannak, a
Talent-csoportból kerültek ki, ami azt iga-

zolja, jó döntés volt a csoport létrehozása
– mondta Németh Károly, a Nyíregyháza
Spartacus-BJLA szakmai vezetõje.

JÖVÔ VASÁRNAP ITTHON

Az NB II-es idényt idegenben kezdi te-
hát a Szpari. Egyelõre a sérülés után reha-
bilitációs edzést végzõ Daru Bencére és az
edzõtáborban megsérülõ Forró Gyulára
nem számíthat a szakmai stáb. Az elsõ ha-
zai mérkõzést február 10-én a Cegléd el-
len vívja a Szpari.

(Szerzõ: Dankó László)

Lapzártánk elõtt érkezett a hír, hogy
a nagy sikerre való tekintettel, a város-
vezetés kérésére a szervezõk újabb idõ-
pontot szorítottak a szinte telt házas pá-
lyán a családi korizásnak az igényeket,
elvárásokat figyelembe véve – természe-

tesen az ingyenes oktatással. Így már
nem kell szombatig várni, hiszen ked-
denként (is!) 19.00–20.30-ig családi
korizás zajlik a jégen, a szokott módon,
elõzetes bejelentkezés alapján (30/601-
6066).

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

FRISS: KEDDENKÉNT IS!

szeként szombaton 9.00 és 11.30 között
biztosít lehetõséget a családoknak a közös
tanulásra.
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Rákóczi Ildikó

(9. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. február 4., 17.00 óra.
Helyszín:

Nyíregyháza, Alvégesi Mûvelõdési Ház.

Mussó László
(12. sz. vk. önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. február 4., 16.30 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,

Fidesz Iroda.

Bajnay Kornél
(14. sz. vk. önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. február 4., 17.00 óra.

Helyszín:
Nyíregyháza, Borbányai Mûvelõdési Ház.

Önkormányzati képviselõ házhoz megy
Tóth Imre, a 10. vk. önkormányzati

képviselõje
fogadóórára biztosít lehetõséget
Örökösföldön. Munkaidõben a

06-42/504-096-os telefonszámon
jelezhetõ az idõpont- és helyszínegyeztetés kérése.

BÁLOZOTT AZ IFJÚSÁGA BÁNKI ÉS A RIDENS
A KÉPERNYÕN

FARSANGI MINI KIÁLLÍTÁS február 1–28-áig a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban.

NÉPTÁNC A KENDERMORZSA TÁNCCSOPORTTAL
február 1-jén, 8-án, 15-én és 22-én a Nyírszõlõsi Közmû-
velõdési Színtérben.

JÓGAFOGLALKOZÁSOK (nõi jóga: péntek 19.30–
20.30, gerincjóga: szombat 9.30–10.30) Figeczky Emese
jógaoktató vezetésével a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.
A részvétel nem ingyenes.

BÁTOR KISKACSÁK. A Burattinó Bábszínház elõadásai
– február 2-án 16.00: Bátor kiskacsák, 3-án 10.00: Kukta
kutya õrségben. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.

SENIOR TÁNCHÁZ ÉS ÖRÖMTÁNC a Váci Mihály Kul-
turális Központban, ingyenesen. Táncház minden hétfõn,
örömtánc minden szerdán 11.00–12.00 óráig.

INGYENES CSALÁDI ASZTALITENISZEZÉSI LEHETÕ-
SÉG február 4-én, 11-én, 18-án és 26-án 18.30-tól a
Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

ZENÉS ALAKFORMÁLÓ TORNA (hétfõ, csütörtök
18.30–19.30), illetve FITT TORNA (szerda, péntek 17.30–
19.00, alkalmanként vasárnap 17.00–18.30) Jobbágy Éva
vezetésével a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. A részvétel
nem ingyenes.

CSONTRITKULÁS ELLENI GYÓGYTORNA (hétfõ, szer-
da 15.00–16.00) Gyurisné Kanyári Szilvia vezetésével a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban. A részvétel nem ingye-
nes.

PUCCINI ITÁLIÁJA. Február 4-én 19.00 órától a Fil-
harmónia Magyarország felnõtt bérleti hangversenysoro-
zatában Puccini Itáliája címmel adnak koncertet a Ma-
gyar Állami Operaház mûvészei. Helyszín: Kodály Zol-
tán Általános Iskola hangversenyterme.

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

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás
február 5-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Vezeti: Ferenczné Endresz Klára.

SAKKSZAKKÖR február 6-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

SZÉPKORÚAK FARSANGI MULATSÁGA február 7-én
12.00 órától a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

TANÁRI HANGVERSENY február 7-én 17.00 órától a
Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola hangver-
senytermében. A belépés díjtalan! További információ:
www.vikarzeneiskola.hu, 06-42/504-345.

INGYENES GERINCTORNA a Mozdulj Nyíregyháza!
program keretében február 7-én, 14-én, 21-én és 28-án a
Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

KEREKÍTÕ foglalkozás február 8-án 10.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.

NYÍREGYHÁZI MÉDIA ÉS ZENE BÖRZE február 9-én
9.00–13.00 óráig a Váci Mihály Kulturális Központban.
Használt és új lemezek eladása, cseréje. A belépés díjta-
lan!

KOCKAÉPÍTÕ HÉTVÉGE február 9-én és 10-én 10.00–
17.00 óráig a Városmajor u. 2. szám alatti Civilházban, a
Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület szervezésében.
Programok: kiállítás LEGO modellekbõl, legózás és legós
programok az egész család részére. Távirányítós, nagy-
méretû LEGO jármûvek, és motoros lépegetõ dínó kipró-
bálása. Játszóház: szabad építés, Duplo vonat, állatkert és
kockák. Babaház lányoknak, sportkészletek, foci- és ko-
sárlabdameccsek, snowboardverseny. Legós céllövölde,
autópálya, halacskapecázás, katonák, robotok, harcosok.

VAN EGY VÁROS A SZÍVEMBEN – a Képmás zenekar
lemezbemutató koncertje február 9-én 18.00 órától a Vá-
rosmajori Mûvelõdési Házban. Belépõjegyes!

GÖRÖGKATOLIKUS FARSANGI BÁL – 2019. Február
16-án 17.30-tól megnyitja kapuit a Görögkatolikus
Metropólia hagyományos farsangi bálja a Continental Aré-
nában. Ünnepélyes megnyitó 19.00 órától. A jó hangulat-
ról a Szívtiproll, a 4 for Dance és a Ham Ko Ham gondos-
kodik. 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
tengelye mentén” címû kiállítása a Nyíregyházi Városi Ga-
lériában. Megtekinthetõ: február 23-áig, keddtõl szomba-
tig 9.00–17.00 óra között.

„ALKOTÓ IDÕSEK”. Az Idõsügyi Tanács által „Alkotó
idõsek” címen meghirdetett pályázatra beérkezett pálya-
mûvek kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban.
Megtekinthetõ: február 28-áig.

JÉGKORSZAK – a Magyar Természettudományi Múze-
um vándorkiállítása március 31-éig a Jósa András Múze-
umban.

„MINDEN NAP ALKOTNI, SZÉPET ÉS MARADAN-
DÓT” – a Békés Alkony Nyugdíjas Klub kézimunka-kiál-
lítása a Butykai Mûvelõdési Házban. Megtekinthetõ: már-
cius 22-éig, hétfõtõl péntekig 8.00–16.00 óra között. A
belépés díjtalan!

Lassan zárul a Szalagavató sorozat a Nyíregyházi Te-
levízióban. Ezen a hétvégén azonban egyszerre két is-
kola végzõsei mutatkoznak be: a Nyíregyházi Szakkép-
zési Centrum Bánki Donát Mûszaki Középiskolája és
Kollégiuma (képünkön), valamint a Nyíregyházi Ridens
Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Készség-
fejlesztõ Iskola és Kollégium leglátványosabb produk-
cióit láthatják február 2-án 20.30-tól (ismétlésben más-
nap, vasárnap 9.30-tól és 22.00-tõl, valamint szerdán
20.00-tól).

Idén elõször megszervezték a Városi Ifjúsági Bált,
melynek szombat este a Korona Hotel adott otthont.
A Mustárház és a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iro-
da hagyományteremtõ céllal hívta életre a rendez-
vényt, melyet bécsi keringõvel nyitottak meg, s bû-
vész, valamint koreai pop elõadás is szórakoztatta a
tombolával, vacsorával, élõzenével színesített rendez-
vény résztvevõit.
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„BENCZÚR MESTER KÖZÖTTÜNK VAN”
– 175 ÉVE SZÜLETETT BENCZÚR GYULA

Benczúr Gyula szülei, Ben-
czúr Vilmos és Laszgallner Pau-
lina 1841-ben kötöttek házassá-
got. Az ifjú pár a következõ év-
ben Nyíregyházára költözött. Az
az épület lett az otthonuk, ame-
lyet a gyógyszerész Benczúr Vil-
mos 4100 pengõforintért vásárolt
meg, és amely 1793-tól 1842-ig
a város házának adott otthont.
Ebben az épületben két gyerme-
kük született: elõbb Géza, majd
1844. január 28-án Gyula. Az
evangélikus egyház anyakönyvének tanúsága szerint feb-
ruár 4-én keresztelték meg az újszülöttet, aki a kereszt-
ségben a Gyula Károly nevet kapta. Mivel születésekor
harangzúgás hallatszott, többen megjósolták a jelenlé-
võk közül, hogy „ebbõl a fiúból nagy ember lesz!”. Édes-
anyja egy levelében így emlékezett vissza az eseményre:
„Az én jó Vilmosom nagyon örült az egészséges, erõs fiú-
nak és bizonyos, hogy vele áldás is költözött a házba, én,
mint anya igazán boldognak érezhettem véle magamat”.

Az ifjú gyermek életének mindössze elsõ két évét töl-
tötte szülõvárosában, hiszen a család 1846-ban Kassára
költözött. A Benczúr-házat és Benczúr Gyulát így idézte

fel egyik írásában Krúdy Gyula:
„Én még abból az idõbõl isme-
rem a Benczur-házat, amikor a
legtekintélyesebb házak egyike
volt a nyíregyházi piacon. Kidül-
lesztette a mellét a katholikus
templom felé, mint egy tirpák gaz-
da, akinek városi fekvõségein kí-
vül tanyája is van a város határá-
ban, ahol a nyarat tölti. Ahonnan
gyönyörû négy lovon vágtat be a
poros Nyíregyházára. Benczur
Gyula is csak született ebben a

házban, de az elsõ igazi napsugarat odakünn pillantotta
meg a nyíregyházi tanyákon, az akácfák alatt, naprafor-
gókkal szegélyezett mezõkön, ábrándos, messzi legelõ-
kön, ahol a Benczur-tanya feküdt. Ez a szikrázó nyírségi
napsugár ragyogott fel elõször a gyermek szemében”.

Benczúr szülõháza (képünkön) 1944-ben leégett. Ké-
sõbb elpusztult az az emléktábla is, amelyet 1909-ben a
mûvész és családja jelenlétében lepleztek le. Ezt 1968-
ban pótolták, majd 2014-ben egy újabb emléktáblát he-
lyeztek el az egykori szülõház helyén álló épület falán.


