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ÉLETMINÕSÉG.
Hogyan változott egy
évtized alatt a nyíregy-
háziak életminõsége?
Erre kereste a választ
egy országosan is
példaértékû kutatás.

ELKEZDÕDNEK AZ ERDÕSÍTÉSI MUNKÁK A SÓSTÓI-ERDÕBEN

Tavaly õsszel kezdõdött fakitermelés Nyíregyházán, a Sóstói-erdõben, a Sóstói úti
vasúti felüljáró melletti mintegy kéthektáros, fõként akác és tölgy fafajból álló terü-
leten. A fakitermelés még az elmúlt évben befejezõdött, a faanyagot elszállították, a
vágástakarítás és a talaj-elõkészítés is véget ért. Az õshonos, lombos fafajokkal ezen
a héten elkezdõdik az erdõsítés a területen. A munkát csemeteültetéssel végzik el,
hektáronként mintegy 10 000 csemetét felhasználva. Ez többségében kocsányos
tölgyet jelent, de a változatos, a Sóstói-erdõre jellemzõ fafajösszetétel elérése érde-
kében elegyfa csemetéket  – vénic szilt, mezei juhart, vadalmát, vadkörtét, epret,
ezüst hársat, tatár juhart, nyírt, zselnice meggyet – is elültetnek. Az erdõfelújítást
átmenetileg be kell keríteni, hogy elkerüljék az õz károsítását. A munkavégzés miatt
kérik a városlakók megértését.

MEGÚJUL AZ SZTK FÖLDSZINTJE ÉS A PULMONOLÓGIAI OSZTÁLY IS
Az elmúlt napokban két fejlesztést is bejelentett a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház.
Felújítják az SZTK épületének bizonyos részeit, korszerûsöd-
nek a fizioterápiás célú járóbeteg szakellátás szolgáltatásai,
de a Sóstói úti kórház Pulmonológiai Osztálya is megszépül.

Újabb európai uniós pályázatot nyert a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház. Közel 300 millió forintból korszerûsödnek a fizio-
terápiás célú járóbeteg szakellátás szolgáltatásai. Az in-
tézmény legnagyobb betegforgalmú telephelye a nyíregy-
házi Jósa András Oktatókórház, amelyben 261 járóbeteg
szakrendelés mûködik. Itt közel 150 millió forintból újít-
ják fel az SZTK épületének bizonyos részeit.

– Szerencsére már nagy rutinunk van abban, hogy ho-
gyan kell és lehet egy építkezés alatt a betegellátást zökke-
nõmentesen biztosítani, így nem lesz ez másként most sem.
Míg nem fejezõdik be a munka, a türelmüket és a megérté-
süket kérjük a kedves betegeknek, a hozzátartozóknak, és
az itt dolgozóknak is. Cserébe egy szép és egy méltóbb
helyet fogunk kapni. Persze, ez csak az elsõ lépés, a felújí-
tást szeretnénk természetesen tovább folytatni – hangsú-

lyozta dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

SZEBB ÉS MODERNEBB LESZ
A munkaterületet átadták a kivitelezõnek január köze-

pén, így már elkezdõdött a beruházás.
– A kivitelezés során a Bocskai utca felõli bejárat lesz

akadálymentesítve, azt követõen az épület földszintjén a
vizesblokkokat szeretnénk felújítani, valamint az elõjegy-
zõ és a kartonozó pult is átkerül a régi büfé helyére, a
büfé pedig az üzletek helyére – magyarázta Komán Attila,
a Fejlesztési Osztály vezetõje.

Ezen kívül megvalósul az SZTK épületének elsõ emele-
tén egy fizioterápiás részleg kialakítása, a Szülészet-Nõ-
gyógyászati épület földszinti fizioterápiás helyiségeinek fel-
újítása és a Sebészeti Tömb földszinti fizioterápiás helyi-
ség festése és klimatizálása. A projekt nyíregyházi vonat-
kozása 53 nagy értékû, 10 kis értékû és 2 darab egyéb
eszköz beszerzést is tartalmaz. Ezektõl a hatékonyabb
betegellátás mellett, a várakozási idõ csökkenését is várja
a kórház vezetése. A kivitelezés 10 hónapig fog tartani. A
betegellátás nem szünetel ez idõ alatt sem.

A BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSE IS FONTOS
Szintén 150 millió forintból, 4 ütemben újítják fel a Sóstói

úti kórház Pulmonológiai Osztályát is. Az elsõ ütem már le-
zárult, új vizesblokkok készültek és korszerûbbre cserélték a
nõvérhívó rendszert. A beruházás forrását vis maior támoga-
tásként az Állami Egészségügyi Ellátó Központ biztosítja 100
millió forintig, a fennmaradó részt a kórház önerõbõl állja.

Évente közel 4 ezer beteget látnak el az osztályon, így
a betegbiztonság és a páciensek komfortérzetének javulá-
sa szempontjából különösen jelentõsek a felújítási mun-
kálatok. Az elsõ ütem lezárulását követõen azonnal el-
kezdõdött a második ütem megvalósítása. Ennek kereté-
ben az Északi szárnyban is megújulnak a vizesblokkok,
megerõsítik a födémet és az összes helyiség tisztasági fes-
tést kap. A harmadik ütemben a Déli szárnyat korszerûsí-
tik, a negyedik ütemben pedig új PVC burkolatot kap mind-
két szint. Egy másik vis maior támogatásnak köszönhetõ-
en új nyílászárókat építenek be, ez közel 50 millió forint-
ból valósul meg, amibõl 36 millió forint támogatást szin-
tén az Állami Egészségügyi Ellátó Központ biztosít. (To-
vábbi egészségügyi téma a 8. oldalon.)

FARSANG IDEJÉN

Még javában tombol a farsangi szezon az iskolákban (az ovikról sem feledkezve), hiszen kései a húsvét, s csak
március elején kezdõdik a nagyböjt. Rá is fér egy kis lazító bolondozás a fiatalságra, mert véresen komoly, hogy a
tavaszi szünetig még hónapok vannak hátra... Az üdítõ felvétel a Kodály Zoltán Általános Iskolában készült, az
idõsebb és fiatalabb korosztály is szemezgethet a jól sikerült jelmezekbõl. Fo
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ADYRA EMLÉKEZTEK
A Jósavárosi Irodalmi Kör Ady Endre

életmûvére emlékezett, munkásságát
Vaskóné dr. Süle Ilona, a kör vezetõje
méltatta. Megünnepelték a kör 10. szü-
letésnapját is. Horváthné dr. Veisz Ka-
talin önkormányzati  képviselõ az ala-
pító tagoknak emléklapot nyújtott át.

EGYETEMI BÁL
Február 8-án, pénteken este tartot-

ták a Nyíregyházi Egyetemen az Egye-
temi Bált az intézmény Kodály termé-
ben. A kapunyitást követõen Vassné dr.
Figula Erika rektor köszöntötte a ven-
dégeket, majd dr. Ulrich Attila alpol-
gármester mondott ünnepi beszédet.

DOHÁNYTERMELÕI FÓRUM
Dohánytermelõi fórumot tartott az

ULT Magyarország Zrt. a Váci Mihály
Kulturális Központban. A cég biztos
jövõt szeretne a megye egyik fontos
mezõgazdasági kultúrájának, ezért a
Fenntartható Dohánytermesztés Prog-
ramjáról is tájékoztatták a résztvevõket.

TAVASZKÖSZÖNTÕ
Tavaszköszöntõ farsangi mulatsággal

ûzték el a telet a Nyíregyházi Bem Jó-
zsef Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézményében. Az eseményre a
környék óvodásai is meghívást kaptak.
A mûsort követõen a derûs gyereksereg
az iskola udvarán kiszebábot égetett.

FARSANG A ZRÍNYIBEN
9. alkalommal tartotta meg jóté-

konysági bálját a Zrínyi Ilona Gimná-
zium. Az idei év tematikája a farsang
volt, még bõven a szezon idején. A
rendezvényen köszöntõbeszédet mon-
dott dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere is.

TAVASZI TAKARÍTÁS
Az enyhe idõben a NYÍRVV Non-

profit Kft. munkatársai folytatják a vá-
rosunk zöldfelületeinek tavaszi nagy-
takarítását. Többek között összegyûj-
tik a lehullott faleveleket, száraz ága-
kat azért, hogy minél szebb környe-
zetben élvezhesse a lakosság a jó idõt.

SÍEL A VASVÁRI
A nyíregyházi Vasvári Pál Gimná-

zium a hagyományaihoz híven idén is
5 napos sítábort szervezett a szlováki-
ai Chopokra. A sítábor alatt Bakosiné
Erika, Kovács Anita és Baksa Ádám
testnevelõk vezetésével folyamatos az
oktatás.

INNOVÁCIÓS FÓRUM
Az Innovációs és Technológiai Mi-

nisztérium, illetve a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal közös
szervezésében érkezett kedd délelõtt
Nyíregyházára az Országos Innováci-
ós Fórum. A cél a vállalkozások ver-
senyképességének erõsítése  volt.

BÚCSÚ KATÓ ÉVITÕL
Még ott van a benti

mellénykéje a székén,
ahol hagyta az utolsó
lapzárta idején. Õ se
annak szánta kará-
csony elõtt. Biztos,
hogy utolsónak hagyta
el a szerkesztõséget, s
az is, hogy megkérdez-
te mielõtt kilépett az
ajtón: segíthetek még
valamit? Mert ilyen
volt õ, Kató Évink, a
Nyíregyházi Napló – de nehéz barát-
kozni a szóval: néhai – tördelõje, iga-
zi szívember, aki az óra helyett min-
dig azt nézte, hol tehet még valamit
az ügyért. Ez a sokat rakoncátlanko-
dó szív parancsolta az intenzívre ja-
nuár elején, ahonnan egyre rosszabb
hírek jöttek. S mikor már azt hittük,
újra érzékel minket, amikor moso-
lyogni kezdett, s gondolatban megint
a székében láttuk, a papírcsomót az
asztalára rakva, hogy szép oldalt va-
rázsoljon belõle a lapba, akkor jött a
lesújtó üzenet egy átlagos hétfõ este.
Õ nem volt az, bár a nevét talán soha
nem írták le…  Ám õ ezernyi nevet,
milliónyi szót rakott az újságba, hol
kézzel, hol számítógéppel, mert ez

volt az élete: „tegyünk
ide még két mondatot,
jobb lenne ezzel a kép-
pel… ”. A zrínyis érett-
ségi után a nyomda-
iparba tanulva magát
szedte, tette, tördelte a
híreket, a nyomda után
jött a Futár, a Szuper-
infó, és, sajnos végül,
a Napló. Közben elol-
vasott és kiszerkesztett
megannyi életet és

csendben élte a magáét, hogy Sóstó-
hegyrõl bebiciklizve feltûnés nélkül a
kezünk alá csúsztassa a készet: része
volt benne, hogy az olvasó kivegye a
postaládából az egészet.

Ugye nem haragszol, ha eláruljuk,
szeretetbõl Cicának becéztünk egymás
közt. Már most hiányzik a meleg do-
rombolásod, a tréfát értõ és szeretõ pil-
lantásod, a kis zsörtölõdésed, és hiány-
zol a csapatból, akkor is, ha kötelet
húzunk sportnapon vagy lógatjuk a lá-
bunkat a tóparti kiránduláson. És hi-
ányzik az észrevétlen, mégis sugárzó
jelenléted. Csak alig több mint 53 év
jutott neked – hála azért, hogy ebbõl
mi is kaptunk hetet…  Isten Veled!

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
A kormány a téli rezsicsökkentés vég-

rehajtását követõen szükségessé váló to-
vábbi intézkedésekrõl szóló tavalyi hatá-
rozatában egyetértett azzal, hogy az eb-
ben korábban nem részesült, a vezetékes
gáz- vagy távfûtéstõl eltérõ fûtõanyagot
felhasználó háztartások is kapjanak egy-
szeri természetbeni támogatást. Az érin-
tett helyi önkormányzatok felkérést kap-
tak, hogy összesítsék és továbbítsák a Bel-
ügyminisztériumnak az igénybejelentést.

A nyíregyházi önkormányzat ezek alap-
ján 12 millió 816 ezer forint vissza nem
terítendõ támogatásban részesült. Ez fedezi
az érintett háztartásonként a 12 ezer fo-
rint összegû természetbeni támogatás
összegét. A jogosultak a támogatást az el-
múlt év október 15-éig igényelhették. Dr.
Krizsai Anita, a Szociális és Köznevelési
Osztály vezetõje elmondta, 1067 kérelem
érkezett be hozzájuk, valamennyien jogo-

sultak a támogatásra. Ezt követõen besze-
reztették a fûtõanyagokat, hiszen igényel-
tek fát, brikettet, szenet, palackos és tartá-
lyos gázt. Már a cégekkel is leszerzõdtek,
akiknél át lehet venni ezeket. Most a ha-
tósági bizonyítványokat küldik ki a jogo-
sultaknak, amelyek az átvétellel kapcso-
latosan minden fontos információt tartal-
maznak. A fûtõanyaghoz egészen decem-
ber 15-éig hozzájuthatnak az érintettek. Az
önkormányzat felhívja a jogosultak figyel-
mét, hogy a fûtõanyag átvételére vigyék
magukkal a hatósági bizonyítvány eredeti
példányát, valamint az általuk aláírt adat-
védelmi tájékoztatót, amit át kell adniuk,
miután megkapták a természetbeni jutta-
tást. Ezek után az önkormányzat a szerzõ-
dött cégtõl visszakapja a hatósági bizonyít-
ványt, ez alapján pedig postán 2 ezer fo-
rintot is utalnak a jogosultnak, a város ez-
zel járul hozzá a szállítási költségekhez.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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JELENTÕSEN NÕTT A NYÍREGYHÁZIAK ÉLETMINÕSÉG-INDEXE
TÖBB MINT 10 ÉVNYI ADATOT ELEMEZTEK EGY EGYEDÜLÁLLÓ KUTATÁSBAN

Hogyan változott egy évtized alatt a nyíregyháziak élet-
minõsége? Erre keresték a választ egy országosan is példa-
értékû kutatásban a szakemberek. A Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Köznevelési Osztálya, valamint a Debrece-
ni Egyetem Egészségügyi Karának Szociális és Társadalom-
tudományi Intézete 2008-ban indította el azt a városi ku-
tatássorozatot, melynek célja a nyíregyháziak életminõsé-
gének folyamatos figyelemmel kísérése, a változások elem-
zése és bemutatása. Az eredményeket egy városházi saj-
tótájékoztatón ismertették hétfõn.

A kutatási program nemzetközi és hazai mintákon ala-
pul, mely az úgynevezett háztartáspanel módszertanát
követi. A véglegesített kérdõív több nagy blokkban vizs-
gálta az elmúlt években a város lakóinak életkörülménye-
it, egy újfajta szemlélet alapján.

ÉLETMINÕSÉG – HOGYAN?

Az életminõség komplex és lokális szinten is értelmez-
hetõ mérése érdekében 2012-ben a kutatócsoport tagjai
közül dr. Fábián Gergely és dr. Takács Péter egy új, helyi
szinten is alkalmazható index kidolgozását végezték el.
Ennek oka, hogy bár a gazdasági, szociális, egészségügyi

területek már régen kialakították saját mérõszámaikat az
életminõséggel kapcsolatban (ismerõs lehet például ez a
rövidítés: GDP), ezek vagy makroszintû adatokon nyug-
szanak, vagy az életminõség egy-egy sajátos vetületére

koncentrálnak (például egészségi állapot, gazdasági hely-
zet), amelyek helyi szinten vagy nem alkalmazhatóak, vagy
nem lényegesek, meghatározóak. Napjainkra megindult
az a folyamat, amelyben a kutatók a különálló területek
komplex mutatóit egyesítik, kiküszöbölve az egyes speci-
álisabb nézõpontok egyoldalú megközelítését. – A mate-
matikus kollégámmal kidolgozott mutató, az úgynevezett
életminõség-index a kutatásnál is segíti a szakembereket
– tudtuk meg dr. Fábián Gergely kutatásvezetõtõl.

23 MUTATÓ ALAPJÁN

Ez megpróbálja egy számban megmutatni, hogy a sok-
sok dimenzió – összesen 23 mutató – hogyan változik idõ-

ben és egyes társadalmi csoportok esetében is. Az index
kialakításakor az eredeti kérdõív 23 kérdését egyesítették
egy mutatóba, amely a következõ jellemzõket foglalja
magába: családi, baráti viszonyok, érzelmi jólét, egészsé-
gi állapot, anyagi jólét, lokális közösség viszonyai, mun-
ka és aktivitás, személyes biztonság, környezet minõsége.

POZITÍV TREND, JAVULÓ SZÁMOK

A város átlaga, vagyis az index mértéke 2008-ban 6
volt, 2010-ben 5,7, amely jól mutatja az általános gazda-
sági és pénzügyi válság hatását, következményeit. A 2010
óta javuló helyzetet jellemzi, hogy az index értéke 2012-
ben 6,3, 2015-ben 6,7, míg 2018-ban már 9,7 volt. Az
index értékének alakulását a foglalkoztatottság, az elért
jövedelem, az iskolázottság és az egészségi állapot muta-
tói határozzák meg elsõsorban.

EGYRE TÖBBEN DOLGOZNAK

Arra a kérdésre, hogy „Dolgozik-e Ön jelenleg?”, a vá-
laszadók 68,1 százaléka válaszolt igennel 2018-ban. Ez
az arány jóval magasabb, mint korábban, 54,5 százalék
2010-ben és 57,2 százalék 2012-ben. Bár a kutatás mód-
szertanilag különbözik a KSH által végzett munkaerõ-fel-
méréstõl (ott a 15–74, illetve 15–64 év közötti korosztá-
lyokra vetítve mérik a foglalkoztatottságot, a nyíregyházi
kutatás mintájába pedig eleve a 18 éves, vagy annál idõ-

sebbek kerülhettek be), a foglalkoztatottságra vonatkozó
arány mégis igen hasonló az országoshoz, hiszen a 15–
64 éves korosztályok esetében mért foglalkoztatási ráta
Magyarországon szintén 68,2 százalék volt. A városban
mért ráta meghaladja az Észak-Alföldi régió és a megye
értékeit. A régióban az arány 64,4 százalék volt, a me-
gyében 64 százalék.

KEDVEZÕ FOLYAMATOK

A munkanélküliség mind országosan, mind városunk-
ban kedvezõen alakult. 2012-tõl jelentõsen csökkent nem-
csak a nyilvántartott álláskeresõk és tartós munkanélküli-
ek száma, hanem a segélyezetteké is.

KEVESEBBEN KÉRNEK SEGÉLYT

A több mint 10 éve tartó kutatás többek között figyeli és
vizsgálja a szociális problémákról, a támogató és segélye-
zési rendszerekrõl a véleményeket, valamint az átlagjö-
vedelem alakulását is. – A korábbi évekhez viszonyítva
most kedvezõbb a nyíregyháziak jövedelmi és anyagi hely-
zete. Javultak a foglalkoztatási mutatók, és azt is látjuk,
hogy 2008 és 2012 között ugyan folyamatosan növeke-
dett azoknak a személyeknek, illetve háztartásoknak a
száma, akik segítséget kértek, de 2012 óta viszont már
lecsökkent az igénylõk száma. Példának okáért lakásfenn-
tartási támogatást 2018-ban már csak 1400 háztartás kért,
míg 2008-ban közel 4000 háztartás volt érintett benne –
tette hozzá dr. Krizsai Anita, a Szociális és Köznevelési
Osztály vezetõje.

Dr. Fábián Gergely kutatásvezetõ, dr. Krizsai Anita
osztályvezetõ és Jászai Menyhért alpolgármester

TÁRSAS KAPCSOLATOK

Az adatok alapján az is kiderült, hogy egyre többen
ápolnak aktív kapcsolatokat Nyíregyházán, azaz a város
felnõtt lakosságát egyre tágasabb és gyakoribbá váló kap-
csolatokkal jellemezhetjük. Ez a következõket jelenti: vi-
szonylag sok baráttal rendelkeznek, és csökken a barát-
tal nem rendelkezõk aránya, jellemzõ a növekvõ társas
támogatottság mind rokoni, mind baráti, ismerõsi kör-

ben, sûrûbbé váló kapcsolattartás a rokonokkal, bará-
tokkal és növekvõ magántársasági tendencia. – Növek-
szik azoknak az aránya, akiknek vannak aktív kapcsola-
tai. Ez jelenthet barátokat, rokonokat, hozzátartozókat,
ismerõsöket – bár hozzáteszem, hogy például a „szom-
szédság” kissé elhanyagolódni látszik – magyarázta dr.
Huszti Éva szociológus.

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT JELLEMZÕI

Az önminõsített egészségi állapot mérése 10 éve fo-
lyamatos. Az egészségi állapotukat rossznak, nagyon
rossznak ítélõk aránya csökkenõ, míg az egészségi álla-
potukat nagyon jónak ítélõk aránya növekvõ tendenciát
mutat. A vélt egészségi állapotra legnagyobb befolyással
egyéni szinten az iskolai végzettség és az életkor bír. Az
egészség-felelõsség tekintetében nem mutatkozott kü-
lönbség a két nem között. A nyíregyházi lakosok többsé-
gében úgy érzik, hogy sokat tehetnek egészségükért.
Ugyanakkor sajnos még mindig vannak, akik azt gon-
dolják, hogy egyéni szinten õk semmit nem tehetnek
egészségi állapotuk megõrzése, javítása érdekében. A két
nem között markáns különbség van orvoshoz fordulási
szokásokban: a férfiak 57 százaléka csak akkor fordul
orvoshoz, ha nagy fájdalmai vannak, vagy valaki elviszi
õket. A nõk körében majdnem háromszorosa azoknak
az aránya, akik egészségtudatosan panasz nélkül, szûré-
si céllal keresik fel orvosukat (nõk – 6,8 százalék, férfiak
– 2,6 százalék).

CÉLZOTTABBÁ TESZIK AZ
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEKET

Jászai Menyhért alpolgármester a kutatási eredmé-
nyeket összegzõ sajtótájékoztatón azt mondta, az ada-
tok, eredmények célzottabbá tehetik az önkormány-
zati intézkedéseket, támogatási lehetõségeket, hiszen
az eredményekbõl jól látszik, mi az, ami nehézséget
okoz a városlakóknak és melyik az a terület, ahol to-
vábbi segítségre van szükség.

RÉSZLETEKBEN FOLYTATJUK

Mivel a téma szerteágazó, és rengeteg érdekes jelensé-
get, folyamatot mutat be, szándékaink szerint visszatérünk
majd a témára a szakértõk részletes elemzéseivel.

  (Szerzõ: Dér Vivien, Tarczy Gyula)
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MÉG ZÖLDEBB LETT A ZÖLD IRODAHÁZ
A MEGÚJULT, KORMÁNYHIVATAL ÁLTAL HASZNÁLT, VÁROSI INGATLAN SZÍNE MARADT, ENERGETIKAILAG MEGÚJULT

Hét, kormányhivatal által használt ingatlan, köztük a
nyíregyházi Zöld Irodaház és a Megyeháza „B” épülete
is megújult energetikai szempontból egy uniós projekt
keretében. A múlt csütörtöki ünnepélyes átadáson részt
vett dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelõs államtitkár
is, aki azt mondta, ezzel az állam szempontjából példa-
mutató lépéssel nemcsak a települések szépültek, hanem
az energiafelhasználás is hatékonyabb lett, ami az egész
ország szempontjából is fontos.

Négy nyíregyházi helyszín mellett egy-egy rakamazi,
nagyhalászi és záhonyi ingatlant is felújítottak – ez már a
sokadik ilyen jellegû programja volt a megyei kormányhi-
vatalnak. Azon túl, hogy az energetikai besorolásuk ked-
vezõbb lett az épületeknek (még zöldebbé vált a Zöld Iro-
daház...), így olcsóbb a fenntartásuk, sokkal komfortosab-
bak lettek a munkavégzés körülményei és az ügyfelek is
méltó irodákba érkezhetnek intézkedni.

MEGFELELVE AZ ELVÁRÁSOKNAK
– Ezek a beruházások a megye számos pontján valósultak

meg. Számunkra ez azért fontos, mert a kormányhivatal a

megye minden településére, minden járására kellõ igyekezet-
tel odafigyel, hogy olyan körülményeket biztosítsunk munka-
társainknak és az oda betérõ, ügyeiket intézni szándékozó ál-
lampolgároknak, ami a XXI. század kihívásainak megfelel
– fogalmazott Román István megyei kormánymegbízott.

ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS
A Zöld Irodaházban például közel 240 millió forintból

cserélték ki a nyílászárókat, a radiátorokat, és a hõszige-
telés mellett napelemeket is kapott az épület, mely meg-
õrizte jellegzetes zöld színét. Ez városképi szempontból
is fontos, egyben illeszkedik abba a polgármesteri prog-
ramba, ami az épített örökségünk megõrzésérõl szól.

VÁROSSZÉPÍTÕ POLGÁRMESTERI PROGRAM
– 2013-ban indítottunk egy programot, hogy régi, szép

épületeinket, amelyek eléggé elhanyagolt állapotban vol-

tak jelentõs részben, s Nyíregyháza karakterét, stílusát is
meghatározzák, kezdjük el felújítani. Nagyon örülök, hogy
ennek a sorában mind a két épület – mert a Megyeháza B
épülete is fontos a város számára – megújult – hangsú-
lyozta a rendezvényen dr. Kovács Ferenc  polgármester.

FOLYAMATOS FEJLÕDÉS
Persze ahhoz, hogy ilyen felújítások történhessenek,

melyek a Zöld Irodaház és a Megyeháza „B” épülete
mellett a járási hivatal két Kótaji úti, az Élelmiszer-
lánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Fõosztály
által használt ingatlanát is érintették, hosszas elõké-
szítés és ez esetben uniós források szükségesek. Rend-
szeresen vendége a megyének dr. Tuzson Bence, aki-
nek dédapja nevét viseli a nyíregyházi botanikus kert.
A közszolgálatért felelõs államtitkár ünnepi beszédé-
ben azt mondta, szívesen jár a megyébe, különösen
Nyíregyházára, elsõsorban azért, mert szerinte folya-
matosan épül-szépül a város, és gyakran rácsodálko-
zik egy-egy fejlesztésre.

TUDATOS VÁROSVEZETÉS
– Akkor tud fejlõdni egy város és akkor erõsödik meg

egy város, hogyha annak olyan a vezetése. Kívülrõl
államtitkárként, kormánymegbízottként lehet segíteni
egy városnak, egy településnek, de igazán akkor lehet
segíteni, hogyha megvan az elhatározás, megvan az
akarat és vannak tervek egy városban. Nyíregyháza
vezetése nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ilyen
tervek legyenek, de a terveken túl a tettek mezejére is
lépett. Köszönök polgármester úrnak minden támoga-

tást, és gratulálok neki ahhoz a munkához, amit az
utóbbi idõszakban itt, Nyíregyházán elvégzett, mert
az õ munkája nélkül – azt gondolom – ez a mostani
fejlesztés sem valósulhatott volna meg – fogalmazott
az államtitkár.

TARTALOM A SZLOGEN MÖGÖTT
Nyíregyháza két képviselõje is szólásra emelkedett. Dr.

Vinnai Gyõzõ, aki korábban a kormányhivatalt is vezette,
az ügyfélközpontúság, valamint a modern, segítõ állam
és közigazgatás szerepérõl beszélt, dr. Szabó Tünde pe-
dig – aki a város képviselete mellett az Emberi Erõforrások
Minisztériumának államtitkára is – arról, hogy hivatalá-
ból következõen több épület felújításának átadásán vehet
részt, de egyik alkalom sem fogható ahhoz, amikor mind-
ez Nyíregyházán történik. – Az még nagyobb öröm, hogy
az egyik ilyen esemény követi a másikat, akár országosan
nézzük, akár a megyénket, a városunkat. Ezek a beruhá-
zások az ékes bizonyítékai annak, hogy Magyarország
jobban teljesít. Ez nem csupán egy jól hangzó mondat,
hanem valódi, kézzel fogható, látható tartalom van mö-
götte – mondta dr. Szabó Tünde.

KÉT FÕOSZTÁLYNAK AD HELYET
A Megyeházán tartott ünnepség végén a meghívottak a

Zöld Irodaház épülete elé vonultak, ahol a történelmi egy-
házak közös szolgálata után szimbolikusan is átadták ren-
deltetésének az épületet, amely a Kormányhivatal Foglal-
koztatási Fõosztályának, valamint az Agrár- és Vidékfej-
lesztést Támogató Fõosztályának ad helyet.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Vinnai Gyõzõ képviselõ, Román István kormány-
megbízott, dr. Szabó Tünde államtitkár, dr. Tuzson

Bence államtitkár és dr. Kovács Ferenc polgármester
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HÉTVÉGÉN DISZNÓTOROS FESZTIVÁL NYÍREGYHÁZÁN
BUSZRA FEL, IRÁNY SÓSTÓ, MINDENKIT VÁR A MÚZEUMFALU!

Már csak egy nap, és február 16-án, a hosszas készülõ-
dést követõen, újra disznótoros fesztivál Nyíregyházán!
A kéttonnányi étel elkészítéséhez már startra készek a
böllérek, szombaton reggel fél hétkor pedig elkezdõdik a
várva várt malackodás.

Tény, hogy a magyar ember szereti a hasát. Éppen ezért
nem is csoda, hogy már tavaly is ezreket vonzott az I.
Nyírségi Disznótoros Fesztivál és XVII. Nemzetközi Böl-
lérverseny a Sóstói Múzeumfaluban. Várhatóan nem lesz
ez másként idén sem, hiszen a közel kéttucatnyi csapat
mellett, több mint 10 000 érdeklõdõt várnak a rendez-
vényre.

16 ÉVES BÖLLÉR IS DISZNÓLKODIK MAJD

Kihalófélben van a vidéki  böllér  szakma, mely egyko-
ron minden faluban képviseltette magát. Persze, azért
szombaton a Sóstói Múzeumfaluban nem is eggyel lehet
majd találkozni, hiszen a „mesteremberek” 24 disznót
dolgoznak fel. Amit tudni lehet, hogy a legfiatalabb közü-
lük 16 éves, Szakolyból érkezik, és már önállóan végzi a
munkát – tudtuk meg Támba Miklóstól, a rendezvény fõ-
szervezõjétõl, egyben a Napkorona Hagyományõrzõ Lo-
vas és Lövész Egyesület elnökétõl.

KÜLÖNJÁRAT INDUL

Nem csak a finom ételek és a jó hangulat lesz adott a
hétvégi rendezvényen. Mint már beszámoltunk róla, az
önkormányzat jóvoltából és támogatásával február 16-
án ingyenes buszjáratok is járnak majd a Vasútállomás
és Sóstógyógyfürdõ között, átlagban 20 percenkénti in-
dulással. A közbensõ megállóhelyek Sóstógyógyfürdõ irá-
nyába a Kossuth u. 9. sz. alatt és a Sóstói úti kórháznál, a
Vasútállomás irányában szintén a Sóstói úti kórháznál és
a Kelet Áruháznál lesznek. A különjáratot végzõ autó-
buszok külsõ kijelzõjén „Disznótoros fesztivál” lesz fel-
tüntetve.

KÜLÖNJÁRAT MENETREND

Indulás a Vasútállomástól (Útvonal: Kossuth utca 9.
– Sóstói úti kórház – Krúdy Vigadó) 6.00; 7.00; 8.00;
9.00; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 12.00;
12.20; 12.40; 13.00; 13.20; 13.40; 14.00; 14.20; 14.40;
15.00. Indulás a Krúdy Vigadótól (Útvonal: Sóstói úti
kórház – Kelet Áruház – Vasútállomás) 6.25; 7.25; 8.25;
9.25; 10.25; 10.45; 11.05; 11.25; 11.45; 12.05; 12.25;
12.45; 13.05; 13.25; 13.45; 14.05; 14.25; 16.00; 16.20;
16.40; 17.00; 17.20; 17.40; 18.00.

FÉL HÉTKOR KEZDÕDIK
Reggel fél hétkor kezdõdik a disznóvágás, fél ki-

lenckor bemutatkoznak a csapatok, 10 és 12 óra kö-
zött fellép az Igrice Néptáncegyüttes, a Nyírség Tánc-
együttes, az Újfigurás Táncegyüttes a Szikes Zenekar
közremûködésével, délután pedig érkezik a Ze-
neexpressz. 14 és 16 óra között Márió, Csordás Tibi
(ex-Fiesta), Fásy Zsüliett, Komonyi Zsuzsa és a Co-
zombolis elõadását láthatják és hallhatják majd. A
böllérverseny eredményhirdetése 15 órakor lesz, 17
órától pedig DJ Vass zenél.
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IDÉN IS REKORDÖSSZEGÛ A KÖLTSÉGVETÉS
BÕVEN JUT ÉPÍTÉSRE, FELÚJÍTÁSRA ÉS FEJLESZTÉSRE IS A 73 MILLIÁRD FORINTBÓL

A napirendek tárgyalása elõtt a képviselõk áttekintették
a két közgyûlés között történt eseményeket, melyeket fon-
tos információkkal egészített ki dr. Kovács Ferenc polgár-
mester. Mint elmondta, a kormány 1 677 950 000 forint
támogatást biztosított az önkormányzatnak a 2006 elõtt a
Sóstó fejlesztése kapcsán a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. által –
önkormányzati kezességvállalás mellett – kibocsátott és
2015. évben lejárt svájci frank alapú devizakötvény tör-
lesztéséhez. A Magyar Közlöny év végi számában pedig
megjelent, hogy az Atlétikai Centrum megvalósításához
3,3 milliárd forint érkezik, a beruházás a Modern Városok
Programja keretében valósul meg.

 
HÁROM OVIS PÁLYA

A közgyûlés novemberben döntött pályázat benyújtá-
sáról a Nemzeti Ovi-Sport Program keretében három óvo-
da területén mûfüves pálya kialakítása érdekében. Az Ovi-
Sport Alapítvány január 11-én küldött értesítése alapján a
pályázat mindhárom pályára vonatkozóan pozitív elbírá-
lásban részesült. A támogatási szerzõdés elõkészítése fo-
lyamatban van.

 
HÁROM ISKOLAI MÛFÜVES

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az „Óvodai
Pályaépítési Program” keretében a Nyíregyházi Tankerü-
leti Központ vagyonkezelésében lévõ 3 általános iskola
területén mûfüves pálya kialakítására. Az MLSZ elnöksé-
ge jóváhagyta a benyújtott pályázatot. A pályák megépí-
tésére vonatkozó Együttmûködési megállapodás megkö-
tésére az MLSZ által kiírandó kivitelezõi tender megköté-
sét követõen kerülhet sor.

 
MEGÁLLAPODÁS AZ ÉMKK-VAL

Elsõ napirendi pontként tárgyalták a Nyíregyháza terü-
letén autóbusszal végzett helyi személyszállítással össze-
függõ perbõl eredõ, az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettség
rendezését. Az önkormányzat korábban kérte a jogerõs
ítélet végrehajtásának felfüggesztését. Miután a Kúria dön-
tése egy késõbbi idõpontban várható, a tárgyalások után
részletfizetési megállapodást kötöttek a társasággal.

 
NINCS SZÜKSÉG HITELRE

A közgyûlés elfogadta a város idei évi költségvetését,
melyet elõzetesen véleményezett a könyvvizsgáló is. Var-
ga János szerint a költségvetés 25,8 milliárdos hiányát az
elõzõ évi pénzmaradványból lehet finanszírozni, így hitel
felvételére nincs szükség. A mûködési és felhalmozási
összegek rendelkezésre állnak, így a költségvetés elfoga-
dását javasolta a közgyûlésnek.

 

irányzatainak tervszerû, a támogatási szerzõdésekben vál-
lalt ütemezés szerinti felhasználását. A pályázatokon kí-
vül idén is kiemelt figyelmet fordítanak az útépítésekre,
útfelújításokra, intézményi épület karbantartásokra, felújí-
tásokra. A saját bevételek – kiegészítve az állami támoga-
tást – biztosítják az önkormányzat kötelezõ és önként vál-
lalt feladatainak finanszírozását. A meglévõ szociális szol-
gáltatások bõvítésével, új ellátási formák bevezetésével
erõsítik a szociális hálót. Saját erõbõl, törvényi felhatal-
mazással emelik a köztisztviselõi illetményalapot is.

 

KÉPVISELÕK A KÖLTSÉGVETÉSRÕL
 
HÁROM FONTOS TÉNYEZÕ

Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje a Nyíregyházi Televízi-
ónak azt mondta, három alapvetõ ténye-
zõje van a költségvetésnek. Egyrészt
megteremteni az uniós pályázatok alap-

jait, másrészt teljesíteni a tartozást a tömegközleke-
dés szolgáltatója felé, illetve fontos volt megteremteni
az illetményalap emeléséhez szükséges forrást is.

NINCS ÚJ A NAP ALATT
Jeszenszki András, az MSZP önkor-

mányzati képviselõje szerint nincs új a
nap alatt, ugyanazok a kritikai észrevé-
teleik vannak, mint a korábban ellen-
zékben lévõ Fidesznek. Látszik, hogy
túltervezettek a vagyoni bevételek, sok

az áthúzódó beruházás, és a sokat „ekézett” Európai
Unió a legfõbb forrása ezeknek a beruházásoknak.

HASONLÓ A TAVALYIHOZ
Lengyel Máté, a Jobbik önkormányzati

képviselõje úgy gondolja, a költségvetés
hasonló a tavalyihoz, hiányolják belõle
a város tartozásainak tételes feltünteté-
sét, bíznak benne, hogy az adósságállo-

mány nem növekedett. S szeretnék, ha a Kúria ítélete
rendezné az ÉMKK-s per pénzügyi problémát is.
 

NAGYRENDEZVÉNYEK

Az idegenforgalmi és városmarketing szempontból je-
lentõs nagyrendezvények színvonalas megvalósítására
43,5 millió forint keretösszeget határoztak meg. Ezek a
Nyírségi Disznótoros Fesztivál, a Helló Nyíregyháza!, a
Városnapok, a Gyermeknap, a Nemzetközi Néptáncfesz-
tivál, a Tirpák Fesztivál és az évbúcsúztató rendezvények.

 
TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

Napirendre került a téli rezsicsökkentésben korábban
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl eltérõ fûtõ-

anyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának
helyi szabályairól szóló rendelet. Az elõzetes igénybeje-
lentések összegzése alapján a Belügyminisztérium által
biztosított támogatás elég lesz, mely egyenként 12 000
forint értékû juttatást tesz lehetõvé.

 
MÁR 154 KAMERA

A képviselõk módosították a közterületi térfigyelõ rend-
szerrõl szóló önkormányzati rendeletet. Az elmúlt évben
megújult a Benczúr és a Bessenyei tér, itt 9 új térfigyelõ
kamerát telepítettek, így a város közbiztonságát összesen
már 154 darab kamera szolgálja.

 
TOVÁBB FEJLÕDHET A FÜRDÕ

Elfogadták az AQUARIUS Élmény- és Parkfürdõ
komplex fejlesztése címmel benyújtott pályázatot. Eb-
ben 3 milliárd 400 millió forintos támogatást igényel-
tek. A projekt fõ célja, hogy egységes és szezontól füg-
getlen új kínálati elemeket létrehozzanak a meglévõk
fejlesztésén túl.

 
FOLYTATJÁK A KÚRIA FELÚJÍTÁSÁT

Elfogadták a Modern Városok Program részeként meg-
valósítandó, Kállay-kúria felújítása II. ütem elnevezésû pá-
lyázati programot is. A 400 millió forintból a fõépülethez
közvetlenül kapcsolódó melléképület felújítására, környe-
zetrendezésre, parkolók kialakítására nyílik lehetõség.
Ebben az épületrészben várostörténeti kiállítás, konferen-
ciaterem és multifunkciós tér létesülhet.

 
ELEKTROMOS JÁRMÛVEK

Az önkormányzat az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium által, az E-mobilitás keretében meghirdetett
pályázat útján szeretne két elektromos gépjármûvet be-
szerezni, melynek összköltsége 28 millió forint.

 
VIZES FEJLESZTÉS

A képviselõk döntöttek a Víziközmûvek Állami Rekonst-
rukciós Alapjából nyújtható támogatás felhasználásával
víziközmûvek fejlesztésének megvalósításáról is. A több
mint 100 milliós projekt során szennyvízcsatorna- és ivó-
vízhálózat rekonstrukcióját szeretnék megvalósítani a
Nyírségvíz Zrt. kivitelezésében.

  (Szerzõ: Szoboszlai Tibor, Matyasovszki Edit)

RÉGI-ÚJ IGAZGATÓ A VMKK-BAN
Személyi kérdésben is döntött

a képviselõ-testület. Zárt ülésen
szavaztak újabb három évre bi-
zalmat Mészáros Szilárdnak, a
Váci Mihály Kulturális Központ
igazgatójának. 2019. március 1-
jén harmadik igazgatói ciklusát
kezdi a régi-új igazgató. A Nyír-
egyházi Televíziónak azt nyilat-
kozta, köszönettel vette a fenntar-
tó önkormányzat támogatását és
bizalmát, nem kevésbé az elége-
dett közönség jelzéseit. Szerinte a több mint 20 tagin-
tézménnyel mûködõ Váci Mihály Kulturális Központ-
ban dolgozó 49 munkatárs közös erõfeszítése, együtt-
mûködése eredménye volt az elmúlt évek sikere. –
Úgy gondolom, jó úton járunk, az elmúlt 5-6 év ezt
bizonyította. Minden korosztályt szeretnénk továbbra
is megcélozni, a legsikeresebb programsorozatainkat
folytatni és mindig egy kis újdonságot is belevarázsol-
ni a központ munkájába, kínálatába. Nagyon fontos-
nak tartom a kinti városrészekben a tagintézménye-
ink munkáját, hogy ott is magas szintû kulturális tevé-
kenység folyhasson – hangsúlyozta. A fejlesztésekrõl
azt mondta, a tervek szerint tavasszal felújítják a Kö-
lyökvárat és a Honvéd utcai Mûvelõdési Házat.

  Idei elsõ ülését tartotta a nyíregyházi képviselõ-tes-
tület. A közgyûlés többek között elfogadta a város 2019-
es költségvetését, döntött az idegenforgalmi és városmar-
keting szempontból jelentõs nagyrendezvények finanszí-
rozásáról, valamint az újabb fejlesztési pályázatok támo-
gatásáról.

 

KIEMELT FIGYELEM A FELÚJÍTÁSOKRA

A költségvetés idén is rekordösszegû, összesen 73,3
milliárd forint, melynek felét felhalmozásra kívánják for-
dítani. A 2014–2020-as évekre elnyert európai uniós pá-
lyázatokra kapott elõlegek lehetõvé teszik a projektek elõ-
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„HA MÉG EGYSZER NÕSÜLNÉK, ÚJRA JOLÁNKÁT VENNÉM EL”
A FÉL TANYA OTT VOLT AZ ESKÜVÕN 68 ÉVVEL EZELÕTT

Örök szerelem, és egy életen át tartó boldog párkap-
csolat? Sokak szerint csak egy legenda, de a 93 éves, nyír-
egyházi Baraksó László és neje, a 90 éves Jolánka, bizo-
nyítja: létezik, csak tudni kell életben tartani. Immár 68
éve élnek boldog házasságban. Sok mindent át- és meg-
éltek közösen, örömet és fájdalmat, de ha még egyszer
választani kellene, újra a másik mellett döntenének, mert
mint mondják: ha egy pár kölcsönösen megadja egymás-
nak a tiszteletet, akkor akár 100 évig is lehet együtt élni…

A szerelem az egyik legkülönlegesebb érzés a világon.
Amikor a gyomrodban repkednek a pillangók, a szíved
hevesebben kezd el verni és nem telik el úgy perc, hogy
ne gondolj a másikra. Ám sokan félnek, hogy mi lesz, ha
ez az izzás pár év múlva elmúlik. Nemhogy pár-, de közel
7 évtizede sem történt így a Baraksó házaspárnál. Egymás
mellett fekszenek és kelnek, megfogják a másik kezét, és
nem maradnak el a csókok, még így, 68 év után sem...

„ELÕSZÖR CSAK SZEMEZGETTEM VELE”
– Abban az idõben a szomszédba udvaroltam, ahová

mindig átjárt Jolánka is, hiszen barátnõk voltak az akkori
párommal – kezdte az emlékek felidézését az idén 93
éves, nyíregyházi Baraksó László. Nagyon megtetszett,
így átpártoltam hozzá, de elõször csak szemezgettem
vele. Aztán egyszer, amikor a csomózóban szerepeltünk
– darabokban játszottunk – és Jolánka táncolt az unoka-
testvérével, úgy voltam vele, megnézem már jobban ma-
gamnak ezt a „jányt”. Eldöntöttem, a következõ alka-
lommal haza is kísérem. Félénk volt, nagyon tanulatlan.
Mikor köszöntünk el, megkaptam és megcsókoltam. Mint
a nyúl, úgy szaladt hazafelé. Végül így kerültünk össze.
Ezt követõen két évig levelezgettünk, majd 1951-ben
megesküdtünk.

AZ ORSZÁGOT ÁTUTAZTA SZERELMÉÉRT
– Mivel rendõrként dolgoztam a Dunántúlon, megkér-

tem az országos rendõrfõkapitányt, helyezzen át a me-
gyébe Jolánka miatt, hogy meg tudjak nõsülni. Azt mond-
ta, ha keresek magam helyett valakit, akivel cserélni tu-
dok, akkor engedélyezi. Végül így kerültem 1950 decem-
berében Szabolcs megyébe.

REGGELIG TARTOTT A MULATOZÁS

– Az eljegyzésünkre kis ünnepséget rendeztünk, de az
esküvõnkön már a fél tanya ott volt. Nagycsaládból szár-
mazunk, akkor az volt a szokás, hogy meg kellett hívni

EGYRE TÖBBEN KÖTNEK HÁZASSÁGOT VÁROSUNKBAN IS!
A házasság és a család fontosságára hívja fel a figyel-

met a Házasság Hete rendezvénysorozat, amelyet idén
február 10-e és 17-e között tartanak.

A házasság intézménye ma fénykorát éli hazánkban.
Az adatok azt mutatják, húsz évvel ezelõtt nem kötöttek
annyi házasságot, mint az utóbbi években. Tavaly január
és november között csaknem 49 ezer pár döntött amel-
lett, hogy életre szóló szövetséget köt egymással. A há-
zasságok számának emelkedése mellett, csökkent a válá-
sok száma, 2010 óta 23 százalékkal kevesebb a válással
végzõdõ házasságok aránya.

TÖBB MINT 700-SZOR: IGEN!
Városunkban is egyre többen kötnek házasságot, de-

rül ki az anyakönyvi statisztikákból. Míg 2017-ben 619
nyíregyházi lakos mondta ki az igent, 2018-ban az adat
már 700-ra emelkedett. Magyarország Kormánya széles
körû családtámogatási rendszerrel segíti a családalapí-
tást és a gyermekvállalást – olvasható a kormany.hu-n. A
fiatal házasok adókedvezménye egyre népszerûbb a friss
házasok körében, amely nemcsak anyagilag járul hozzá
a házaspárok életéhez, de felhívja a figyelmet a házas-
ság fontosságára is. Az elmúlt két év adatai alapján a
fiatal házasokat megilletõ támogatást egyre többen is-
merik, havonta átlagosan közel 37 ezer házaspár veszi
igénybe a kedvezményt.

JÁR A TÁMOGATÁS

A havi ötezer  –  két év alatt százhúszezer – forintos
támogatás két évig jár a fiatal házaspároknak, függetlenül
attól, hogy közben gyermekük születik-e. Az adókedvez-
mény gyermek születése esetén a családi adókedvez-
ménnyel együtt is érvényesíthetõ, és már évi 60 ezer fo-
rinttal növeli a család költségvetését. A márciustól életbe

lépõ, új kormányzati igazgatási törvény pedig a központi
közigazgatásban dolgozó friss házasok számára 5 plusz
nap szabadságot biztosít.

A pozitív trendet tovább erõsítheti a hétvégén Orbán
Viktor miniszterelnök által bejelentett családvédelmi ak-
cióterv is.

  (Szerzõ: Dér Vivien)

mindenkit. Apukámék házát kiürítettük, az egyik szobá-
ban volt a vacsora, ott dalolgatott a násznép, a másikban
pedig a fiatalok táncoltak. Bizony, reggelig tartott a mu-
latozás.

3 GYEREK, 4 UNOKA, 7 DÉDUNOKA

– Az esküvõt követõen aztán egymás után érkeztek a
gyerekek – vette át a szót Jolánka. – Elõször megszületett
Editke, aki már sajnos nincs köztünk, majd Marika és
végül Laci. Azóta már bõvült a családunk 4 unokával és
7 dédunokával is. A közel 70 év alatt jóban, rosszban
együtt voltunk. Én február 25-én töltöm a 90. évet, már-
cius 25-én lesz a 68. házassági évfordulónk, június 6-án
pedig a férjem lesz 93 éves. Mind a három évfordulót
meg fogjuk ünnepelni, már készülünk is rá, együtt lesz
az egész rokonság.

INNI KELL EGY POHÁR VIZET

– Hogy mi a hosszú házasság titka? Szeretni kell egy-
mást és sok mindent elnézni a másiknak. Amikor pedig
már nem bírja türelemmel, igyon egy pohár vizet, vagy
menjen ki a szobából és akkor megszûnik a harag –
árulta el a receptet Laci bácsi.

„MÉG MEG IS CSÓKOLOM”

– Gyakran fogjuk egymás kezét. Sokszor így is ébredünk
fel reggel. Sõt, én még meg is csókolgatom, megpuszilga-
tom Jolánkát. A 68 év alatt elõfordult, hogy nem voltunk
egy sínen, de ha az ember szereti a másikat, akkor eltûr
mindent. A legnagyobb szeretet az, amikor egy pár kölcsö-
nösen tiszteli egymást. Ha ez így van, akkor 100 évig is el
lehet együtt élni. A 68 évet még kimondani is sok, más nem
él addig, de ha én még egyszer nõsülnék, akkor is Jolánkát
venném el. Sokszor azt mondom, hogy nem érdemes élni,
így megöregedni, mert sok betegségem van, de tudom,
szükségünk van egymásra. Mindig megkérdezem tõle, mi
lesz veled nélkülem? Olyankor rám néz, és õ is csak ezt
teszi fel nekem: mi lesz velünk a másik nélkül?

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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EGÉSZSÉGÜGY

A SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLY, KÉT NÉZÕPONTBÓL
konság, a „kísérõ”. Volt olyan, hogy 4-5 rokon sipítozott a
betegért. Nem mondom, hogy azonnal engem vettek keze-
lésbe, de mikor sorra kerültem, lelkiismeretes, gondos, szak-
szerû ellátást kaptam (vizsgálat, többszöri röntgen, húzás,
csontok, ízület helyrerakása, gipszelés, majd ismételt rönt-
gen). Mindezt türelemmel, és gondossággal!!! Csak csodál-
ni tudom ezeknek az embereknek a hozzáállását, viselke-
dését, mely minden elismerést megérdemel. Köszönöm a
gyógyítást, jó egészséget az egészségért dolgozóknak!

Kiváló tisztelettel, egy másik olvasó
 

GYORSÍTOTTA A FOLYAMATOKAT
A levél kapcsán megszólítottuk dr. Adorján Gusztávot,

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház fõigazgatóját.

jekt, parkolóház – most nem részletezve elmondhatjuk,
hogy mindez egy elõre megtervezett koncepció mentén,
egymásba illeszkedõen történik. Fontosnak tartjuk a re-
konstrukciók során a járóbeteg-ellátás színvonalának eme-
lését, amihez elkezdõdik a „nagy” SZTK felújítása, az elsõ
ütemen túl van a pulmonológia. De szólunk majd részle-
tesen az egynapos sebészetrõl, a pszichiátriai szakellátó
rendszer fejlesztésérõl is. Nemsokára épül az új, 120 sze-
mélyes nõvérszálló, és folyamatosak az ápolóképzések –
ezekkel a szakemberek itt tartása és a jövõbeli, esetleges
hiány megelõzése a cél. Sok még a javítani való, de folya-
matosan dolgozunk a különbözõ pályázatok és lehetõsé-
gek mentén ezek megoldásán, hogy növeljük a betegbiz-
tonságot – nyilatkozta szerkesztõségünknek a fõigazgató.

Az utóbbi hetekben szinte nem volt olyan fórum, amely
ne írta volna meg, hogy január 1-jétõl változott a sürgõs-
ségi ellátás rendje: gyorsabb és biztonságosabb lett. Az
úgynevezett triázs rendszer segítségével, amely súlyos-
sági kategóriákat különböztet meg, a beteget azonnal
besorolják az aktuális állapotának megfelelõen.

Szinte nincs olyan ember, aki élete során ne járt volna a
sürgõsségi osztályon vagy betegként, esetleg hozzátartozó-
ként. Így ha valami, az egészségügy kétségkívül mindenkit
érint. Ezért sem meglepõ, hogy az utóbbi idõszakban több
olvasói levél is befutott szerkesztõségünkhöz a sürgõsségi
ellátással kapcsolatban. Most ezekbõl szemezgettünk.

OLVASÓI LEVÉL
Már sokszor elhatároztam, hogy megírom én is észre-

vételeimet, de most jutottam el a nyiregyhaza.hu
weboldalon megjelent olvasói levél által, hogy nyomo-
gassam a billentyût. Sajnos, az utóbbi idõkben nagyon ránk
jár a „rúd”. Kezdõdött feleségem édesanyjával (anyósom-
mal), majd édesanyámmal, aki a gyors ellátás érdekében
az SBO-ra került. Sok idõt töltöttünk el itt. Meg kell mon-
danom, hogy csak csodáltam az ott dolgozó személyzet
hozzáállását. Azt a türelmet, és nyugalmat, ahogyan ke-
zelték a helyzetet. Értem ezt az orvosokra, asszisztensek-
re, ápolókra, de még a biztonsági szolgálatra is, akik pél-
dásan kezelték a bizony sokszor felháborító hozzátarto-
zói viselkedést. Nem is írtam volna le ezeket, ha január
közepén nem ér engem is egy sajnálatos baleset. Történt,
hogy hólapátolás közben (saját porta) elcsúsztam, és ke-
zem, pontosabban csuklóm eltört. A gyerekek azonnal a
kórházba vittek. A fogadóhelyiségben már legalább 100-
an voltak. Megjegyzem, ebbõl ~ legalább 80% volt a ro-

Elegáns és emlékezetes estén, dr. Kovács Ferenc polgármester védnöksége alatt
ünnepelte 25 éves születésnapját a szõnyegek és burkolatok kereskedelmével és
beépítésével foglalkozó nívódíjas Arc-Tex Kft. A Nyíregyházi Egyetem Kodály
termében a Szalontai család meghívására több mint kétszáz vendég gyûlt össze,
köztük a cég jelenlegi és korábbi dolgozói, partnerei, a vállalat történetének meg-
határozó szereplõi, valamint Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
alpolgármestere. Az estét a kiváló ételek és Szilágyi László borai mellett a 4 for
Dance, a Pesti Party Showband Zenekar és Rabócsi Renáta divatshow-ja tette
emlékezetessé. (x)

DR. ADORJÁN GUSZTÁV: A BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSE A CÉL

– Örülünk a véleménynek, s annak is, hogy nemcsak a
negatív kritikákért ragadnak tollat, akiknek a kórházba kell
menniük. Mi is azt tapasztaljuk, hogy a sürgõsségi ellátás
rendszerének átalakítása a betegellátás színvonalát emeli,
a biztonságérzetet javítja és gyorsítja a folyamatokat. A
munkatársaknak is köszönet a színvonalas munkáért, hoz-
záállásért, hogy ilyen zökkenõmentesen átvették az újfajta
irányítási szemléletet. Természetesen tisztában vagyunk a
még meglévõ problémákkal, s nemcsak ezen a területen,
ám ezek folyamatos kiküszöbölése a cél, s ezek a vissza-
jelzések motiválóak. Mindezekhez egyszerre zajlik az inf-
rastruktúra és a humánerõforrás területén több fejleszté-
sünk, melyek részben a tervezés, részben a kivitelezés fá-
zisában vannak. A korábbiakat – például Tömbkórház Pro-
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NYÍREGYHÁZA SZÍVE MOST EGYSZERRE DOBBAN
BETEG GYEREKEKÉRT SZERVEZNEK JÓTÉKONYSÁGI FUTÁST

„VELED EGYÜTT MESSZEBBRE JUTUNK!”

– Van egy olyan ismerõs családom, ahol van egy beteg
gyerek, és õk megjárták már a Bátor Tábort. Találkoztam
velük, amikor hazajöttek onnan és két év után akkor lát-
tam õket elõször újra mosolyogni. Csillogott a szemük és
ez nagyon meghatott, na meg persze motivált is – idézte
fel az elõzményeket Szabó Czeczeli Ágnes, a Spuri Nyír-
egyháza alapítója. – Utánanéztem az interneten a Bátor
Tábor Alapítványnak és akkor bukkantam rá az Élmény-
különítményre. Az Élménykülönítmény a Bátor Tábor Ala-
pítvány jótékonysági sportközössége. A csapat tagjai ma-
ratoni és félmaratoni futásokon, hosszútávú kerékpár- és
triatlonversenyeken indulnak. Az általuk megtett kilomé-

CSEREPROGRAMOK A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN

Kiemelkedõen jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik
a Nyíregyházi Állatpark. Szinte a világ minden pontjáról ér-
keznek és távoznak ritka és különleges állatok. Legutóbb há-
rom fehér oroszlán költözött új otthonába, a következõ szál-
lítás során a vörös pandák utaznak, õk egy angliai állatpark-
ba kerülnek. A szállítási elõkészületek már elkezdõdtek.

A Nyíregyházi Állatpark élen jár a veszélyben lévõ fa-
jok tartásában és tenyésztésében, ezen kívül kiemelkedõ-
en jó kapcsolatot ápol mind az európai, mind pedig az
ázsiai állatkertekkel. Ennek megfelelõen folyamatosan ér-
keznek és távoznak ritka és különleges állatok. Például
2006-ban egy ilyen csereprogram keretén belül költözött
Nyíregyházára az elsõ afrikai elefánt is. Kétéves korában
pedig elhagyja a szülõi fészket a tavaly, Magyarországon
elsõként született indiai páncélos rinocérosz bébi is.

– Az állatkertek szerepei már teljesen átértékelõdtek
napjainkban. A korábbi idõszakban csupán az állatok be-
mutatása volt a cél, most azonban az oktatással, kutatás-
sal és fajmegõrzéssel is foglalkozunk. A Nyíregyházi Ál-
latpark élen jár a ritka és veszélyben lévõ állatok bemuta-
tásában és tenyésztésében. Számtalan állat, ami itt szüle-
tett, különféle csereprogram keretében lát napvilágot és
az utódok ilyenkor el szoktak kerülni más állatkertbe, de
nagyon sok állat érkezik is hozzánk ilyen programok ke-
retén belül. Például 2006-ban az elsõ afrikai elefántunk
Izraelbõl érkezett egy európai program keretében, most
pedig a mi fehér oroszlánjaink így kerültek át egy másik

izraeli állatkertbe, hiszen a fehér oroszlán párunknak szám-
talan alkalommal születtek már utódai. A jelenlegi utó-
dok már kettõ évesek lettek és el kellett, hogy hagyják a
szülõi fészket – mondta el Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi
Állatpark osztályvezetõje.

Csapattagok: Czeczeli Anikó, Orosz Judit, Suga Tímea,
Berberovics-Sóvári Viktória, Rocska Tünde, Szabó-

Czeczeli Ágnes

terek pedig akár egy kávé vagy egy mozijegy áráért örök-
be fogadhatók. Ezt átküldtem az ismerõseimnek, és már
az elsõ este mindenki sírt. Akkor alakítottuk meg a Spuri
Nyíregyházát. Eldöntöttük, hogy az Élménykülönítmény
tagjaiként mi is lefutunk majd 7 kilométert a 34. Vivicitta
futóversenyen április 13-án, Budapesten, a kilométerein-
kért kapott adományokat pedig felajánljuk a Bátor Tábor-
nak. (Ezt megtehetik a www.elmenykulonitmeny.hu/csa-
patok/Spuri Nyíregyháza oldalon keresztül.)

ITT IS RAJTHOZ ÁLLNAK

A Spuri Nyíregyháza tagjai azonban nemcsak Budapes-
ten, hanem Nyíregyházán is rajthoz állnak, ehhez azon-
ban már várják a lelkes jelentkezõket, hiszen vallják: együtt
messzebbre lehet jutni. Március 9-én, az Erdei Tornapá-
lyára közös, jótékonysági futást szerveznek, ahol a részt-
vevõk 4 és 8 kilométert teljesíthetnek, de gyerekfutam is
lesz. Itt, a kihelyezett perselybe szintén várják az adomá-
nyokat, amit a Bátor Tábor Alapítványnak Budapesten, a
Vivicitta futáson adnak majd át.

Március 9., Erdei Tornapálya
9.00: Kezdés. Mûsorvezetõ: Zentai Edit
9.10: Köszöntõ
9.20: Közös bemelegítés
9.45: 4 kilométeres futam

10.00: Gyermekfutam
10.25: Közös bemelegítés
10.45: 8 kilométeres futam

– Nem az adomány mértéke számít majd, hiszen sok
kicsi sokra megy. Szeretnénk, ha minél többen futnának
velünk, családok, gyerekek, fiatalok, idõsebbek. Itt a sze-
repvállalás a lényeg, hogy megmutassuk összefogásunkat
egy jó ügy érdekében. Ha valaki nem szeretne futni, az is
jöjjön ki, sétáljon egyet, vagy csak jelenlétével támogas-
son minket. Néha jó kizökkenni a mókuskerékbõl és olyan
problémák felé is fordulni, amitõl máskor menekülünk.
Nyíregyháza szíve most egyszerre dobbanhat, ráadásul a
beteg gyerekekért!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Önzetlenül adni, és cserébe nem várni semmit. Együtt-
érezni, és kezet nyújtani. A sport – legyen az bármelyik
ága – csapatot kovácsol. Ehhez várják a jelentkezõket a
frissen megalakult „Spuri Nyíregyháza” tagjai, akik már-
cius 9-ére jótékonysági futást szerveznek az Erdei Torna-
pályára. A céljuk pedig a lehetõ legnemesebb tett a vilá-
gon: „kilométereikkel” beteg gyerekeknek segíteni. Hi-
szik: együtt csodákra képesek.

Képzeljenek el egy varázslatos szigetet Hatvanban,
amely bizony már külsõre is sokban különbözik egy át-
lagos tábortól. Persze, a sziget lakói is különlegesek. Õk
a világ legbátrabb gyerekei, akik olyan ellenségekkel néz-
nek szembe, mint a daganat, a hemofília, a cukorbeteg-
ség és a krónikus ízületi gyulladás. A Bátor Táborban éle-
teket változtatnak. Évente közel 1000 súlyosan beteg gye-
reknek és családjuknak nyújtanak sorsfordító élménye-
ket, erõt, eszközöket az élethez, a gyógyuláshoz. Mind-
ezt ingyen. Az élményterápia segítségével a táborozók
visszakapják az elveszett gyerekkort: biztonságos közeg-
ben szereznek új élményeket, kitágítják saját határaikat,
és erõt gyûjthetnek a betegség elleni küzdelemhez. Mind-
ez növeli az önmagukba és gyógyulásukba vetett hitüket.

ERÕT ADNAK A KÜZDELEMHEZ
– Táborunk nem klasszikus értelemben vett tábor.

Különleges élményekkel mozdítjuk ki a gyerekeket a
komfortzónájukból, hogy félelmeik legyõzésével fel-
ismerjék: képesek szembeszállni nemcsak a kalandok
során rájuk váró feladatokkal, de a betegségükkel is.
Mosolyt csempészünk az arcokra, erõt adunk a küz-
delemhez.

Ezekhez a sorsfordító élményekhez a frissen megala-
kult – lányokból, feleségekbõl, anyákból álló – Spuri Nyír-
egyháza csapat tagjai is szeretnének hozzájárulni. Már-
ciusban és áprilisban is a rajthoz állnak, hogy kilométe-
reikkel a Bátor Tábor Alapítványt támogassák. Ehhez a
nemes célhoz várják a jó szándékú, nemes emberek csat-
lakozását.

Legközelebb a fél évvel ezelõtt született vörös panda
ikerpár költözik az Európai Fajmegõrzési Program kere-
tén belül. Õk egy angliai állatparkban találnak új otthon-
ra, ugyanis a faj koordinátora már megtalálta következõ
lakóhelyüket. A szállítás elõkészítése már zajlik.

FOLYAMATOSAN KÜLDÜNK ÉS FOGADUNK IS ÁLLATOKAT EURÓPÁBÓL ÉS ÁZSIÁBÓL
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ÚJABB ÉLETTÖRTÉNETEK
TIZENHÉT SZERZÕ ÍRÁSA JELENT MEG A FRISS KÖTETBEN

Nyíregyháza MJV Önkormányzata Idõsügyi Tanácsa kez-
deményezésére 2017-ben is meghirdette az „Élettörténetek”
Meséld el nekem címû pályázatát. A felhívás nyomán sokan
ragadtak tollat, hogy versben és prózában megírják emléke-
iket. A napokban átadott kötetben 17 szerzõ 19 írása sze-
repel.

– Közeledett a karácsony... A tavalyi szaloncukor
papírját mindig elraktuk. Kis kenyérdarabokat belecso-
magoltunk és felakasztottuk a fára. Még kis félig égett
gyertyák is elõkerültek – olvasom Görömbei Péterné
sorait az Élettörténetek kötetben. Egyesek mosolyog-
nak a régi világ emlékein, másoknak utat mutathat a
mai csillogó világban. A nagymama, dédi és üknagy-
mama, Irénke néni megírta már gyerekkorát az ’50-es
évekig, majd azt, amikor a háború végén bejöttek az
oroszok, és fogságban rekedt édesapja nélkül próbál-
ták életüket megszervezni az édesanyával. Aztán jött
a fészekrakás emléke.

– Azt vettem észre magamon, hogy 70 év után jöttek az
emlékek. Érdekes, ahogy öregszik az ember, mindig-min-
dig visszajön egy-egy életkép, és amikor megjelentek ezek
az írásra felszólítások, a pályázatok, ezek az életképek
visszajöttek belém. Most a harmadik pályázaton a fészek-
rakás emléke jelent meg.

A sátoraljaújhelyi születésû Ildikó, abaújszántói férjével,
dr. Orosz Tóth Miklóssal került Nyíregyházára. Még debre-
ceni lakosokként gyakran átutaztak a városon, ha családlá-
togatóba indultak. A 2017-es pályázaton I. díjjal jutalma-
zott szerzõ emlékszik még a 10 percen túl is zárva tartható
Debreceni úti sorompóra, és a nagyon is kisvárosias beve-
zetõ utakra. Nem számított, mert jöttek nagyot tenni Nyír-
egyházára.

– A férjemet fõorvosnak hívták ide, Nyíregyházára, mert
abban az idõben elég rossz paraméterei voltak a szülé-
szetnek, segíteni kellett a csecsemõgondozás körül is.
Azért hozta ide Vágvölgyi fõorvos úr és Magyar János vá-
rosi fõorvos, hogy tegye rendbe Nyíregyházát.  Én pedig a
MÁV-nál voltam üzemorvos meg belgyógyász.

Sokan, sokféleképpen élték meg a múltat. Élethelyzete
szerint nyilván mindenkinek más volt a viszonya a világhoz.
A szakavatott zsûri által kötetbe válogatott írások így aztán
hiteles képet adnak az elmúlt évtizedekrõl.

– Ez egy nagyon sikeres pályázat, amit az Idõsügyi Tanáccsal
2015 óta minden évben kiírunk. Ez a kötet a 2017-es pályázat
nyertes írásait tartalmazza. Azt tartom fontosnak, hogy meg-
mozdította elsõsorban a nyugdíjasokat, akik megírták élettör-
ténetük egy-egy részét, ami a város története is. Ez egy kordo-
kumentum, amit nemcsak a szûkebb család vagy ismeretségi
kör olvashat, hanem egész Nyíregyháza, mert ezekbõl a
kötetekbõl eljuttatunk példányokat iskoláknak, könyvtá-
raknak – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

Ahogy a kötet elõszavában is megjelent, bármilyen is volt a
régiek élete, a pozitív emberi érzelmek által mindig tudott örül-
ni, szeretni, nevetni, és persze bánkódni is. Legyen ez tanul-
ság a fiatalok számára! Már megjelent az Idõsügyi Tanács újabb
pályázata, így a következõ esztendõkben újabb és újabb tör-
téneteket olvashatunk városunk múltjából. (A tavalyi felhí-
vásra érkezett pályázatok zsûrizése folyamatban van.) 

DÍJAZOTTAK
A díjazott pályamûvek: Dr. Orosz Tóth Miklósné: Me-

séld el nekem... (családfakutatás) – 1. helyezett; Fintor
Károlyné: Libatereléstõl a tour de Szabolcsig – 2. he-
lyezett; Deményfalvi Károly: Meséld el nekem... – 3.
helyezett (megosztva); Dombóvári István: Mesélj ne-
künk papa! – 3. helyezett (megosztva).

Különdíjat érdemeltek ki: Földesi Sándor: Pálfordu-
lás; Telepóczkyné Farkas Márta: A kertvárosi Fészek utca
története; Dr. Dolinay Tamás: Meséld el nekem...;
Babicz Pálné: Gyermekkorom tanyavilága; Jászainé
Kosztik Lídia: A gépírás és gyorsírás szeretete.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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YBL-DÍJ A HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ÉPÜLETÉÉRT
Egy olyan modern épületet elemez építészeti cikkso-

rozatában Kulcsár Attila, ami az írás címében adott neve
alapján egyértelmû a nyíregyháziak számára – pedig ma
már nem biztos, hogy az, aminek hívjuk...

A nyolcvanas évek közepén az Állami Biztosító meg-
szûnt. Hungária Biztosító lett a neve, aztán meg AB AEGON-
nak hívták, ’95-tõl. Az emberek mindig is próbáltak gon-
doskodni magukról az elõre nem látható bajok esetére. De
jönnek a háborúk, a pénzromlások, a becsõdölõ biztosítá-
sok. A biztosítókra mégis szükség van, mert az öngondos-
kodás néha nem elég. Az autókat lopják, összetörnek. A
lakások kiégnek, a rablók betörnek, és az életet se bízzák
már az emberek az isteni gondoskodásra.

NÉPSZERÛ ÉPÍTÕANYAGBÓL

A kilencvenes évek végén a Hungária Biztosító új szék-
házat épített a mûvelõdési ház mellé. Tervezõje, Lengyel
István a hely szellemét akarta megragadni. A városban a
nyolcvanas években a Malom utcai Séra ház, a borbányai
evangélikus templom, a temetõ kapuzata, a Krúdy mozi
és a Damjanich laktanya vezérkari épülete képviselte lát-
szó falazatként ezt az õsi építõanyagot. És Nyíregyháza
fõterén állt a mûfaj reprezentációja, a római katolikus
templom, a hely eme szellemének meghatározó épülete.

A TÉGLA RÉSZLETGAZDAGSÁGA

A templomok hagyományosan a gondoskodás és a bi-
zalom épületei. A társszékesegyház anyaghasználata és
sziluettje 1905 óta ismerõs látvány az itt lakók számára.
Nem hat olyan idegenül környezetében, mint a Nyírfa vagy
a Kelet Áruház, aludobozaival. A tégla tartóssága bizal-
mat ébreszt, idõtálló, és olyan részletgazdag tud lenni,
hogy mindenki megtalálhatja benne a szépséget és a mes-
terségbeli tudást. Õszinte téglakötéseibõl kiszámítható,
hogy milyen vastag a fal. Ha az isteni gondoskodás háza
téglából van, legyen ez is hozzá hasonló, és hordozzon
historikus jegyeket – gondolhatta a tervezõ, mert az jelen-
ti a folytonosságot, az értékállóságot. Így lehet ez, a ma
már más tulajdonosok által használt karakteres ház a vá-
rosközpont kedvelt épülete.

SAROKHÁZ

Az épület sarokház, mint a Takarékpalota, a Jósa And-
rás Múzeum, hangsúlyos fõbejárattal. A csuklópontba ál-
lított lépcsõháza, a tetõ fölött is megjelenik. Szeretjük a
sarokházakat, nem kell keresni a bejáratát, messzirõl jelzi
a közlekedési csomópontot, néha belátást biztosító lesar-
kított tömegével is.

EKLEKTIKUSAN MODERN ÉS REGIONALISTA

Fogadja látogatóit az épület. Az ügyféltér õre a lépcsõ-
ház, a földszinten körülöleli, és az elõcsarnok katedráli-

sosan felmagasodik a homlokzat mentén. A modern épí-
tészet bejárva tárulkozik fel. Minden nézetébõl más arca
van. Lépcsõháza egy szobor, tér a térben. Kár, hogy az
ügyfeleknek nem engedik bejárni. Belsõ tere az utcáról is
olvasható. Gótikus vertikalitása miatt, eklektikusan mo-
dern épületnek lehetne nevezni, de a környezetéhez iga-
zodni akarása miatt regionalista is, ami itt harmonikus il-
leszkedést jelent, és nem hivalkodást. Sok épületnek az a
baja, hogy az utca fõszereplõje akar lenni.

BETONNAL KIHANGSÚLYOZVA

A fiatal tervezõ nem kívánt igazodni a mûvelõdési ház
nagyteres karakteréhez, a kultúra háza a városszövet szi-
get épülete. Elõtte el kellett szegni a zártsorú beépítésû
városmagot, mögötte létre kellett hozni a körút határo-
zott térfalát. A téglát a történeti épületek falain sokféle
tagozaton kipróbálták színezve és idomtéglákkal variál-
va. Itt most a vakolt faltestek nyugalmával lecsendesített
és árkádosított pillérsorral tagolt falsíkok alkotnak válto-
zatos harmóniát. Az ablakos fal és a sávos sorolás, az
áthidalások és az oszlopfõk betonnal való kihangsúlyo-
zása tesz hozzá a Nagy Virgil által a katolikus templo-
mon, és Rerrich Béla Morgó temetõ kapuzatán bemuta-
tott tégla ki mit tud-jához.

PLASZTIKUS ÁRKÁDOSÍTÁS

Az árkádosítás itt nem a kirakatnézés esõvédõ fedése,
csak plasztikája a háznak, mint egy mellbevarrás a ruhán,
egy hajtássor a rakott szoknyán, vagy egy puffos ujj a blú-
zon. A biztosítónak nem kell kirakat. Az árkád alatt talaj-
takaró cserjék zöldelltek a kezdetben az üvegfalak elõtt.

MINDKÉT VÉGÉN BEFEJEZETT

A majdnem sarokszimmetrikus tömeg bejáratát egy
többrétegû bélletes kaputorony alkotja, lépcsõzetes orom-
fallal lezárva, afféle modern timpanon. Ugyanakkor át-
törtségével utal az intézmény ügyfélváró fórumára, foga-
dóterére. A modern építészet néha unalmas sorolás, hen-
tes logikával: lehet tíz dekával több?  Ha lehet, elmegy a
sarokig, ha nem, levág a szalámiból. Ez a ház mindkét
végén befejezettként hat. Központi tömegébõl kiragadott,
burkolt faltesttel fejezi be a házat a telekhatáron.

VÁLTOZATOSSÁGOT HOZÓ SZINTEZÉS

Az északi oldalon megduplázva azt, egy nyolcszögû
melléklépcsõház eltérõ plasztikájával és nyílásaival vari-
álja meg az iker-tömeget. Nem egypetéjû ikrek. A lépcsõ-
házak pihenõinek eltérõ szintje, mindig változatosságot
visz az emeleti födémek ismétlõdõ sávjaiba. Ezek a befe-
jezõ falsíkok elhatárolódnak a valamikor hozzáépülõ újabb
épületektõl, és ugyanakkor nem adnak fel nekik megold-
hatatlan illeszkedési feladatot. Az APEH irodaháza élt is
ezzel, a kisiparosok háza pedig szerényen meghúzódik a
széplány kedves barátnõje szerepében mellette, a Dózsa
György utcán.

HISTORIKUSAN MODERN

Lengyel István ezért a házért 1991-ben Ybl-díjat kapott,
az indoklásban a historikus eszközöket is felhasználó
modern téglaépület érdemeiért. A mátészalkai fiú azóta
szülõvárosának három templomot tervezett, megyénk épí-
tészetének is kiemelkedõ egyénisége.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 16., szombat 19.00 Meseautó, Bérletszünet, Nagyszínpad
Február 18., hétfõ 9.30 A kék bolygó, Kis Mukk bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 A kék bolygó, Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Hamupipõke, Csipkerózsika bérlet, Nagyszínpad
19.30 Macbeth, Széchenyi „A” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Február 19., kedd 10.00 A kék bolygó, Katica bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Hamupipõke, Csizmás Kandúr bérlet, Nagyszínpad
14.00 Hamupipõke, Ágacska bérlet, Nagyszínpad
17.30 Szeretetkönyv – Papadimitriu Athina önálló estje, Bérletszünet, Bencs Villa
19.30 Macbeth, Széchenyi „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Február 20., szerda 9.30 A kék bolygó, Maci Laci bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Hamupipõke, Róbert Gida bérlet, Nagyszínpad
11.00 A kék bolygó, Mikrobi bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Hamupipõke, Gombóc Artúr bérlet, Nagyszínpad
19.30 Macbeth, Széchenyi „C” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Február 21., csütörtök 10.00 A kék bolygó, Kotkoda bérlet, MÛvész Stúdió
19.30 Macbeth, Széchenyi „D” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Február 22., péntek 9.30 A kék bolygó, Óz bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A kék bolygó, Pán Péter bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Balfácánt vacsorára!, Kelet bérlet, Nagyszínpad
19.30 Oscar, Simor kombinált és kamara bérlet, Krúdy Kamara

MESEOPERA NEM CSAK GYERMEKEKNEK
A Hamupipõke címû víg meseopera premierjére ké-

szül Halasi Dániel rendezõ a Móricz Zsigmond Színház-
ban az Alíz, az OZ, a nagy varázsló és a Tündér Lala
után.

Az ifjú nyíregyházi nézõk bérletben is láthatták az álta-
la színre vitt A dzsungel könyvét az egri Harlekin Báb-
színház elõadásában.

– Ez utóbbi produkció fe-
jezi ki talán leginkább az
én munkásságomat, hi-
szen a rám jellemzõ ze-
neiség és „bábosság”
elõször itt találkozott –
nyilatkozta lapunknak
Halasi Dániel. – Amikor
jelentkeztem a Színház-

és Filmmûvészeti Egye-
temre, akkor bábrendezõ

szak indult, ahová még
abban az évben fel is

vettek. Alapvetõen
rendezést tanultunk
mi is, a bábozás
egy plusz faktor
volt az életünk-
ben. Utolsó éves
koromban a Mó-
ricz Zsigmond
Színház lehetõ-

séget teremtett a diplomamunkám, az Alíz megrendezé-
sére. Nem volt egyszerû a folyamat, hiszen itt nem báb-
színészek játszottak a mesedarabban, ezért meg kellett ta-
nulniuk ennek a mesterségnek sok fortélyát, de a végered-
mény nagyon kedves volt számomra. Az OZ-ban talál-
koztam elõször Monori András zeneszerzõvel, akivel az-
óta is együtt dolgozom, ráadásul ez volt a felújított MÛvész
Stúdió elsõ elõadása. A Tündér Lala is jelentõs állomás
volt az életemben, hiszen ez volt az elsõ nagyszínpadi
rendezésem kõszínházban. Sediánszky Nóra, a színház
mûvészeti tanácsadója javasolta, rendezzem meg a Ha-

világot, de úgy gondolja, fontos, hogy néha ilyen dalla-
mokat is halljanak. Próbálják könnyedebbé tenni a mû-
vet, a szöveg játékossága is ezt szolgálja. Mátravölgyi
Ákos látványtervezõ munkájának eredményeként egy
groteszk, néha kicsit giccses, túlzó világ bontakozik ki a
színen, amibõl kiemelkedik Hamupipõke tisztasága, aki
nem érzi magát otthon ebben az elrajzolt környezetben.
A mostohák világa kicsit „eltorzított” lesz zeneileg is,
ám ami igazán Rossini muzsikája, azt Hamupipõke, il-
letve a Martinkovics Máté által játszott Gáspár herceg
énekli, hiszen õk képviselik a darabban a tisztaságot, a
jóságot. A címszerepet Munkácsi Anita játssza, akinek
nagyon képzett hangja van, s tõle csodálatosan hangza-
nak ezek a dallamok. A darab egyebek mellett azt az
üzenetet is hordozza, hogy ebben a külsõségekre túl so-
kat adó világban mennyire nehéz érvényesülni az egy-
szerûségnek, a tisztaságnak.          (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

mupipõkét. Õ és Perczel Enikõ újrafordították Rossini víg-
operájának librettóját, s többször meghallgatva a mûvet,
nagyon megtetszett nekem. Tudtam, hogy egy teljes ope-
rai anyagot színpadra állítani nincs módunk, és nem is
hiszem, hogy egy ilyen zenei világ teljes egészében befo-
gadható lenne a gyerekeknek, ezért döntöttünk úgy, hogy
az operát egy prózai szöveggel vegyítjük.

MUNKÁCSI ANITA CSODÁSAN ÉNEKEL

Mint Halasi Dániel elmondta, rátaláltak Romhányi Jó-
zsef játékos, szellemes Hamupipõke-feldolgozására, ezt
követõen pedig megkezdték Kardos Tünde dramaturggal
„összefésülni” a Rossini-féle szöveggel. Elsõsorban is-
koláskorúaknak készül az elõadás, hatéves kortól kezd-
ve, de reméli, a felnõttek számára is élményt nyújt majd.
Bár a legfiatalabb korosztály nem ismeri ezt a fajta zenei

Halasi Dániel
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 17., vasárnap 18.00 Nyíregy-
háza Spartacus–Cegléd labdarúgó-mér-
kõzés ismétlése

Február 17., vasárnap 14.30 Conti-
nental Aréna, Kölcsey DSE–Hajdúbö-
szörmény kézilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

DÖNTÕBEN A CSAPATOK!

JET-SKI EB FUTAM – TÁRSHÁZIGAZDA LESZ
NYÁRON NYÍREGYHÁZA!

A nemzetközi szövetség elfogadta Magyar-
ország pályázatát, így Nyíregyháza és Leve-
lek közösen rendezi az EB 2. fordulóját.

Országos bajnoki forduló után Európa-
bajnoki verseny helyszíne lesz a leveleki
tó 2019 nyarán. A Nemzetközi Motoros
Vízisport Szövetség – a Magyar Jet-Ski Szö-
vetség pályázatát elfogadva – Magyaror-
szágnak ítélte a 2019. évi 3 futamos Euró-
pa-bajnokság 2. futamának rendezési jo-
gát. Mindez óriási dolog, ilyen rangos nem-
zetközi jet-ski-viadal nagyon régen volt
hazánkban, utoljára 2006-ban rendezett EB
futamot Magyarország.

– Több mint 130 nemzetközi sportese-
ményt támogattunk az elmúlt esztendõben,

és a 2019-es év is nagyon erõs. A jet-ski a
nem olimpiai sportágak között az egyik leg-
eredményesebb, közel 120 világ- és Euró-
pa-bajnoki érmet szereztek eddig a ver-
senyzõk – mondta dr. Szabó Tünde spor-
tért felelõs államtitkár.

A Magyar Jet-Ski Szövetség örömmel fo-
gadta a döntést. Szerintük minden feltétel
adott ahhoz, hogy színvonalas versenyt ren-
dezzenek a megyében.

– Ez az a technikai sport, melyet a fiata-
lok közül sokan néznek. Komoly turiszti-
kai értéke lehet a régiónak, ami jelentõs be-
vételt hozhat a településeknek – hangsú-
lyozta Czeller Béla, a Magyar Jet-Ski Szö-
vetség elnöke.

Nyíregyháza és Levelek közösen lesz az

EB futam házigazdája. A szabolcsi megye-
székhelyen idén több rangos nemzetközi
versenyt szerveznek, õsszel raliban is EB
futamot rendezhet Nyíregyháza.

– Szeretnénk, hogy ez a verseny ne egy
egyedi alkalom legyen, hanem épüljön be
a nemzetközi versenynaptárba. A rali-
versennyel együtt mondhatjuk, hogy Nyír-
egyháza a technikai sportok egyik központ-
ja lehet – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere.

Leveleken tavaly országos bajnoki futa-
mot rendeztek, a szervezéssel pedig min-
denki elégedett volt. Az EB futam még na-
gyobb kihívást jelent számukra.

– A leveleki tó 160 hektáron várja a spor-
tolni vágyókat, a wakeboardpálya szörf- és

jet-ski-versenyek lebonyolítására is alkal-
mas – tette hozzá Borsodi László, Levelek
polgármestere.

A versenyt június 13–16. között rende-
zik. 13 kategóriában 150 versenyzõt vár-
nak. A magyar futam a portugál verseny
után és a horvát záróverseny elõtt lesz.

– Nagyon kemény a mezõny, Észtország-
tól Spanyolországig itt lesznek a legjobb
európai versenyzõk, és nagyon nagy csa-
tában lehet csak a dobogó legfelsõ fokára
állni – mondta Szabó Barnabás világbaj-
nok.

A magyar versenyzõk közül 15-en már
kvalifikálták magukat az EB-re. A szakve-
zetés nyolc érmet vár a mieinktõl a hazai
rendezésû futamon.

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár, dr. Kovács Ferenc polgármester a szövet-
ség vezetésével és Levelek polgármesterével közösen jelentette be az EB futam

rendezését

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Minden feltétel adott az EB futamhoz

JUTALMAZOTT PARASPORTOLÓK A Nyíregyháza Blue Sharks zsinórban
harmadik alkalommal jutott be a férfi ko-
sárlabda Hepp-kupa fináléjába, a gyõri
négyes döntõben pedig az elsõ ellenfél a
Honvéd lesz. A csapat jó formában van,
de csak az elsõ találkozóra koncentrál.

– A bajnokságban több gyõzelmet arat-
tunk egymás után, és kétszer megvertük a
Honvédot is, de nem szabad ebbõl kiin-

dulnunk. Egy korábbi edzõm azt mondta:
„Amikor veszítesz, nem vagy olyan rossz,
ha nyersz, nem vagy olyan jó, mint gondo-
lod!” Nem bízhatjuk el magunkat, nagyon
kell koncentrálnunk, hogy az elõdöntõt si-
kerrel vegyük – mondta Sitku Ernõ szak-
mai igazgató.

A csapatból Tóth Gergely sérüléssel baj-

lódik, csak csütörtökön derül ki, számíthat-
e rá a szakmai stáb.

A cápák amennyiben pénteken legyõzik
a Honvédot, a fináléban a Veszprém–Baja
párharc gyõztesével találkoznak szomba-
ton. A Fatum Nyíregyháza a hétvégén a
Békéscsaba ellen játszik a Magyar Kupa
döntõjében.

– Nem könnyû terhet, hanem erõs válla-
kat szeretnénk, azaz nem azzal foglalko-

zunk, hogy a Békéscsaba milyen erõt kép-
visel, hogy a héten nemzetközi kupa-
meccsük volt, hanem a saját játékunkra
koncentrálunk. Sokszor találkoztunk már a
bajnokság során, a legnehezebb, hogy újat
tudjunk mutatni a másiknak. A címvédés a
célunk – emelte ki Hollósy László vezetõ-
edzõ.

A Fatum Nyíregyháza és a Blue Sharks vezetése is bízik a sikeres szereplésben

Idén is sportgálát rendezett a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos
Sportolók Szövetsége. Jutalmazták a leg-
jobb versenyzõket, edzõiket, sportaktí-
vákat. A megyei sportolók közül többen
is jó eredményeket értek el az elmúlt
hónapokban, Tarjányi István kerekes-
székes vívó pedig esélyes arra, hogy ott
legyen a következõ paralimpián.

– A parasportolóknál egy-egy sporttel-
jesítmény sokkal többet jelent, mint egy
sima sportteljesítmény. Ezért is került be
2011-ben a sportkoncepciónkba az után-
pótlás és szabadidõsport mellé a para-
sport támogatása is. Kiemelt figyelmet
fordítunk erre, itt, a Continental Aréná-
ban is mindent úgy alakítottunk ki, hogy
a fogyatékkal élõk is könnyen használ-
hassák a létesítményt, a sportcsarnok le-
hetõséget ad arra, hogy rangos versenye-
ket is rendezhessünk. Tarjányi István
olimpiai felkészülését eddig is támogat-
tuk, és bízunk abban, hogy ott lesz Toki-
óban. Kellenek példaképek, akik a fo-

gyatékkal élõknek plusz erõt, hitet, ener-
giát adnak – mondta dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere.

Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés
elnöke megköszönte a sportolóknak és
felkészítõiknek az egész éves teljesít-
ményt. Szabó László, a Magyar Paralim-
piai Bizottság elnöke szerint egy-egy
parasportoló, ha érmet nyer egy verse-
nyen, az hatalmas siker. De még nagyobb
elismerés, ha valakit az év legjobbjának
választanak, ezért fontos egy-egy ilyen
sportgála.



PROGRAMOK

2019. FEBRUÁR 15. 15

PROGRAMOK

NÓTÁRA FAKAD
A TÁNCDAL-

ÉNEKES

Több mint két tucat
dallal várja az érdeklõ-
dõket Rozsnyai György
nyíregyházi táncdaléne-
kes február 23-án 14.00
órától a Városmajori
Mûvelõdési Házba. Az
önálló est második felé-
ben a Centrum együttes
is közremûködik. Jegyek
elõvételben vásárolha-
tók személyesen Rozs-
nyai Györgytõl. Telefon:
06-42/431-241.

„A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ
VÉGTELEN BARÁTSÁG”

A Magyar-Lengyel Kereskedelmi Gazdasági és Kul-
turális Egyesület várja az érdeklõdõket az egyesület
következõ kiállítására február 27-én 16.30-tól a Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. A ren-
dezvény címe: „A határokon átnyúló végtelen ba-
rátság”; védnöke: Baracsi Endre, az Sz-Sz-B Megyei
Közgyûlés alelnöke. Kiállító mûvészek: Bodnár Zol-
tán Gábor festõmûvész, Révész Géza fotómûvész. A
tárlat 3 hétig tekinthetõ meg.

Víz Világnap 2019. március 22.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. – hagyományainak megfelelõen – idén is meghirdeti

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

Víz- és csatornahasználat: a részletekre is figyelni kell,
hogy igaz lehessen a jelmondat: Vizet Mindenkinek!

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

Víz Világnap Nyíregyházán, a Víztoronynál
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és a Felsõ-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai Víz
Világnapi nyílt napot tartanak Nyíregyházán, az Arany János utcai Víztoronynál

2019. március 22-én 9.00 és 15.00 óra között.
Figyelem! A szigorú elõírások miatt a Víztoronyba óvodás korú gyermekek

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

Kora tavasztól késõ õszig bemutatónapok
a szennyvíztisztító telephelyeken

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

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

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

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

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

cég tevékenységével és a „vizes” szakmák fontosságának hangsúlyozásával
ismeretterjesztõ elõadások bemutatását vállalják. (Kontakt: pr@mail.nyirsegviz.hu

vagy 42/523-600/1200-as mellék.)

KÖNYVBEMUTATÓ. Ladányi András Mussó könnycsep-
pek címû könyvének bemutatója február 15-én 16.00 órától
a Móricz Zsigmond könyvtárban. A kötetet bemutatja: Ladá-
nyi Miklós (a könyv egyik fõszereplõje és szponzora), dr.
Joseph Bertha atya (az Egyesült Államokban élõ görögkatolikus
pap, egyházi mûvészettörténész), Ladányi András író (a kötet
szerzõje).

KIÁLLÍTÁS. Testvérek – Támba Viktor, Vince és Virág kö-
zös kiállítása az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Fotógrafikák,
grafikák, linó- és kõnyomatok, mangák. 3 fiatal korképe ér-
zéseik, érzelmeik tükrében. Megnyitó: február 15-én 16.00
óra. Megtekinthetõ: március 9-éig.

TÁRLATMEGNYITÓ Sz. Nagy Tímea textilszobrász növen-
dékeinek alkotásaiból február 15-én 16.00 órától a Városma-
jori Mûvelõdési Házban.

FARSANGI CSALÁDI DÉLUTÁN Frici bohóccal az Egy-
másért-Családok Egyesülete és a Gyermekekért, a Fiatalokért
és a Családokért Egyesülettel közös szervezésben, február 15-
én 16.30-tól a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. Jelmezverseny,
kreatív- és mozgássarok, zenés mulatság. A belépés díjtalan,
de regisztrációhoz kötött (30/293-4719).

CSEPEREDÕ MESEKLUB – Visszajött a répa – papírszín-
ház és barkácsfoglalkozás február 15-én 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Vendég: Hajdú Ágota és a Vikár Sán-
dor Zeneiskola növendékei. A részvétel ingyenes!

MAZSOLÁK – Illyés Péter életmûvének bemutatása febru-
ár 15-én 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban. Köz-
remûködik: Illyés Ákos színmûvész és Hekman Böbe énekes.

TORNA ARNOLDDAL (ingyenes) február 15-én 18.00 órá-
tól a Butykai Mûvelõdési Házban.

NÉPTÁNC a Kendermorzsa Tánccsoporttal február 15-én
és 22-én a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési 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. Nyílt jógafoglalkozás február 17-én 9.30-tól.

KATA TÁNCTANODÁJA (senior táncház) február 16-án
14.00–15.00 óráig az Alvégesi Mûvelõdési Házban.

A HIMALÁJA LÁBÁNÁL – Siket Krisztina úti beszámolója,
ezt követõen Shakti Dance és lemangurija – a jóga és a tánc
önismereti mozgásformáját próbálhatják ki a résztvevõk február
16-án 16.00–18.00 óráig az Alvégesi Mûvelõdési Házban.

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.

VALENTIN-NAPI KIZOMBA PARTY – a Táncvilág Sport-
egyesület workshoppal egybekötött táncestje február 16-án
19.00–24.00 óráig az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Bõvebb
információ: 30/470-5308.

PIKTOR TANODA – ÉLMÉNYFESTÉS AKRILLAL február 17-
én 9.00–12.00 óráig az Alvégesi Mûvelõdési Házban. „Ha
utoljára az iskolában fogtál ecsetet, de szívesen festenél ve-
lünk egy képet, akár személyes ajándéknak, akkor gyere el!
A szükséges mûvészeti kellékeket mi biztosítjuk.” Bõvebb in-
formáció, regisztráció és választható képek: www.piktorta-
noda.hu; 30/259-0443, 42/462-400.

TÁNCHÁZ a Guba Néptánc Egyesület tagjaival (ingyenes)
február 17-én 15.00 órától a Butykai Mûvelõdési Házban.

NYÍLT BALETTÓRA február 17-én 15.00 órától a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban.

NYÍLT FITT-AEROBIK FOGLALKOZÁS február 17-én 17.00
órától a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.

CSONTRITKULÁS ELLENI GYÓGYTORNA (hétfõ, szerda
15.00–16.00) Gyurisné Kanyári Szilvia vezetésével a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban. A részvétel nem ingyenes.

ALKOTÓ TAGTÁRSAK 25. – február 18-án 16.30-tól a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Bemutatkozik: Szabó Veronika.
Beszélgetõpartner: Madár János költõ, a Magyar Írószövetség
választmányi tagja. Közremûködik: Hanuszikné Szabó Erzsé-
bet, Illyés Péter.

ASZTALITENISZ. Ingyenes családi asztaliteniszezési lehe-
tõség február 18-án és 26-án 18.30-tól a Nyírszõlõsi Közmû-
velõdési Színtérben. Vezetõ: Sallai Zoltán edzõ.

BIBLIAI TÖRTÉNETEK – vetítéssel egybekötött elõadás feb-
ruár 19-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

SZERETETKÖNYV. Papadimitriu Athina önálló estje Müller
Péter Szeretetkönyve alapján február 19-én 17.30-tól a Bencs
Villában.

VÉGH ATTILA – A REJTÕZKÖDÕ TERMÉSZET címû ter-
mészetfilmjének közönségtalálkozóval egybekötött bemuta-
tója február 20-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Beszélgetõtárs: Karap Zoltán.

SAKKSZAKKÖR február 20-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

KETTEN AZ ÚTON – beszélgetés a Csernák Mónika–
Csernák Tibor énekes-zenész házaspárral február 20-án 17.00
órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

KIÁLLÍTÁS a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok és
kényszermunkások emlékére a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. Megnyitó: február 21-én 10.00 órától. Megtekint-
hetõ: március 10-éig. A belépés díjtalan!

FARSANG február 21-én 14.00 órától a Nyírszõlõsi Köz-
mûvelõdési Színtérben.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK február 21-én 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Elõadó: Földvári Katalin.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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KÓRHÁZ „ISTEN DICSÕSÉGÉRE ÉS
A SZENVEDÕ EMBERISÉG JAVÁRA”

Dr. Bernstein Béla fõrabbi 1918 tavaszán kezdemé-
nyezte, hogy épüljön a városban egy zsidó kórház. Az
új kórház ápolási lehetõséget biztosítana azoknak a zsi-
dóknak, akik eddig a rituális étkezés kórházi nehézsége
miatt nem vették igénybe a már meglévõ közkórház szol-
gáltatásait. Az új egészségügyi intézményt a helyi zsidó
Szent Egylet égisze alatt, közadakozásból kívánták meg-
valósítani. Az adakozásra buzdító gyûjtõíveken hirdet-
ték, hogy „Szabolcs megyei zsidó kórházat akarunk
Nyíregyházán létesíteni, amelyet felekezeti különbség
nélkül bocsájtunk majd rendelkezésére minden beteg-
nek, mint megyénk lelkes és hazafias zsidósága méltó
emlékmûvét az eljövendõ tartós béke örömére”.

A város 1923-ban telket adományozott a kórház javá-
ra, amelyet késõbb a Bocskai utca végén, az Erzsébet Köz-
kórház mögötti telken jelöltek ki. Azonban az 1918-tól
gyûjtött pénz addigra elértéktelenedett, így 1924-ben új
gyûjtést hirdettek. A kórház építésügyét szolgálta az 1920-
ban tragikusan elhunyt Burger István is, aki végrendele-
tében a Széchenyi utcai házát, fehérnemûit és értékpa-
pírjait az építendõ zsidó kórház céljaira hagyományozta.
A versenytárgyalást követõen ifj. Tóth Pál helyi építõmes-
terrel kötöttek szerzõdést, aki 1925 nyarán hozzá is kez-
dett az építkezési munkálatokhoz. A Korb Flóris fõvárosi
mûépítész tervei alapján készülõ épület alapkõletételi ün-
nepélyét 1925. augusztus 20-án tartották. Mikecz István

alispán ezekkel a szavakkal mért kalapácsütéseket az
alapkõre: „Szeressük testvérként egymást, hisz mindnyá-
jan Isten gyermekei vagyunk”. Év végére már tetõ alá is
hozták, azonban ezt követõen az építési munkálatok
anyagiak hiányában elakadtak. Hosszú éveken át befeje-
zetlenül állt, a vármegye szerette volna megvásárolni, ami
azonban csak 1943-ban sikerült.

A zsidó kórháznak szánt épületet a második világhá-
ború után átalakíttatták és a Jósa András Megyei Kórház
Rendelõintézete kapott helyet benne. A „Nagy SZTK”
épületét késõbb új szárnnyal bõvítették, nemrég pedig
korszerûsítési munkálatok vették kezdetét.

Meghívó
A 2. magyar hadsereg 1943. januári Don-menti harcá-

nak, az ott hõsi halált halt, megsebesült, eltûnt, fogságba
esett és a harcokat túlélt tagjainak emlékére szervezett

VII. EMLÉKMENET A DONI HÕSÖKÉRT
díszlövéssel egybekötött zárórendezvényre.

Nyíregyháza, Hõsök tere 5. (Megyeháza fõbejárat),
2019. február 18. 16.30 óra.


