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LEVEGÕMINÕSÉG.
Az, hogy az átlagosnál
idõszakonként rosszabb
a levegõ a városban,
nem új hír, a probléma
sok évtizedes.

TILOS A KERTI HULLADÉK ÉS AVAR ÉGETÉSE

A Közterület-felügyelet felhívja a lakosság figyelmét, hogy március 15-éig tilos a
kerti hulladék és avar égetése a kertekben. Március 15-étõl május 31-éig és szep-
tember 1-jétõl november 15-éig nappal, szélcsendes idõjárási viszonyok között le-
het elégetni a kertben keletkezett hulladékot, kizárólag a családi házas övezetek-
ben – kivéve, ha a megadott idõszakra tûzgyújtási tilalmat rendeltek el. Kertekben a
háztartási hulladék és szemét égetése viszont egész évben tilos. Közterületeken a
tûzrakó helyek kivételével egész évben tilos a tûz gyújtása, szemét égetése. A fenti-
ek betartását a Közterület-felügyelet is ellenõrzi, a szabályt szegõkkel szemben szük-
ség szerint eljárást kezdeményez.

NYOLC OVI ÉS EGY BÖLCSI FELÚJÍTÁSA INDUL
Rengeteg szülõ érezheti, hogy valami készül az ovi-

jukban, hiszen lapzártánk idején is zajlanak azok a tájé-
koztató értekezletek, melyeken a március 1-jétõl induló
kivitelezéseket részletezik. Egy önkormányzati, uniós pro-
jekt részeként ugyanis újabb nyolc óvoda és egy bölcsõ-
de újul meg a következõ idõszakban Nyíregyházán.

Azért újabb, mert jól érzékelhetõen egy tudatos rekonst-
rukciós stratégia mentén valósulnak meg a fejlesztések. Ahogy
azt dr. Kovács Ferenc polgármester többször hangsúlyozta:
2020-ra az összes óvodát érinti a felújítássorozat, mely kü-
lönbözõ forrásokból és projektek keretében történik meg. A
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra tájékoztatása
szerint a mostani célja sem más, mint az óvodai ellátáshoz
való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minõségének fej-
lesztése, a kisgyermeket nevelõk munkavállalásának támo-
gatása, a családok segítése. Az intézmények engedélyes és
kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezõkkel a vállalkozási szer-
zõdéseket február 26–28. között kötik meg.

A kivitelezés a következõ intézményekben indul március
1-jén (és fejezõdik be 2019. augusztus 31-én a tervek sze-
rint): Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény,
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely, Eszterlánc
Északi Óvoda Székhelyintézmény, 14. sz. Bóbita Bölcsõde.
Az április 1-jétõl induló felújításokkal kapcsolatban pedig (a
befejezés szintén nyár végére várható) március elsõ hetében
tartanak tájékoztató szülõi értekezleteket a tervezõ, a kivite-
lezõk és a mûszaki ellenõr bevonásával. Az érintett intézmé-
nyek: Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény,
Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény, Eszterlánc
Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény, Eszterlánc
Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény. 2020-ban pedig
a Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézményét is komp-
lexen felújítják a pályázati forrásból. A fejlesztések mûsza-
ki tartalmáról nagy vonalakban elmondható, hogy az épü-
letek külsõ és belsõ felújításán kívül az intézmények udva-
ra is megújul, valamint eszközbeszerzés is megvalósul a
pályázati forrásból.                         (Szerzõ: Tarczy Gyula)

TERVEZHETIK AZ ALULJÁRÓT!
Lapzárta elõtt látott napvilágot, hogy egy újabb több év-

tizedes – korábban rengetegszer megígért – probléma ol-
dódhat meg: kezdõdhet a Tokaji úti vasúti keresztezõdés-
ben az aluljáró tervezése! Nem elírás: a korábban gondolt
és sokszor ígért felüljáró koncepciója módosult a több szem-
pontból praktikusabb megoldásra. S hogy a projekt kilépett
a korábban csak beharangozott, „álom-kategóriából”, arra
bizonyság, hogy a Fõmterv Zrt. készíti elõ a Nyíregyháza–
Tokaj fõútvonalon épülõ vasúti aluljáró beruházását – ez
derül ki az uniós közbeszerzési adatokból, melyet a ma-
gyarepitok.hu is szemlézett. A 38-as fõút és a Budapest–
Záhony vasúti fõvonal keresztezõdésénél külön szintû cso-
mópont jön létre, óriási szükség is van rá a dugókkal talán
leginkább terhelt városi helyszínen. A beruházó NIF Zrt.
által bárki által elérhetõ hirdetményébõl kiderül még, hogy
a program részeként a 38-as útnak egy 1,5 kilométeres
belterületi szakaszát négysávosra bõvítik, valamint lét-
rejön egy új átvezetés az Érpataki-fõfolyás felett, és to-
vábbi csomópontokat alakítanak ki. Részletek késõbb!

EZ MÁR HAGYOMÁNY: KUPAGYÕZELEM!

Tavaly megszerezte, most pedig megvédte elsõségét a Fatum nõi röplabdacsapata a Magyar
Kupában! Az érdi arénában vasárnap, a gyõzelem pillanatai után készült képhez nem kell
kommentár…  (De azért bõven részletezzük a lényeget a 14. oldalon.) Fo
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KÖNYVAJÁNDÉK NAP
Immáron hetedik alkalommal ren-

dezték meg a könyvajándék napot a
Móricz Zsigmond könyvtárban. A fel-
hívásra 234 darab új és használt könyv
érkezett, melyet a Szent Lukács Görög-
katolikus Gyermekvédelmi Központ
számára juttatnak el.

JELMEZES DIÁKOK
Valentin-napon a Kölcsey Ferenc

Gimnázium diákjai is megmutathatták
ötletességüket, és jelmezekbe bújtak.
A hagyományokhoz híven a jelmezbe
öltözött diákokat nem lehet feleltetni,
de ha a tanár is beöltözik, bárkit felel-
tethet.

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Idén ismét csatlakozott a Váci Mihály

Kulturális Központ a társintézményei-
vel a Kultúrházak éjjel-nappal prog-
ramsorozathoz. A Jósavárosi Mûvelõ-
dési Házba kisgyerekes családokat vár-
tak egy farsangi délutánra, volt jógafog-
lalkozás, fittaerobik és nyílt balettóra is.

GÖRÖGKATOLIKUS BÁL
Tánc, móka és derû – közel 2400-an

mulattak szombaton este a Görögkato-
likus Metropólia hagyományos bálján.
A Continental Arénában a felekezet
mind a három egyházmegyéje mellett
az ország más görögkatolikus közös-
ségei is képviseltették magukat.

KLÍMÁS TÁRGYALÓTERMEK
Sikeres pályázat eredményeként 55

split klímát szereltek fel a Nyíregyhá-
zi Törvényszék Bocskai és Toldi utcai
épületébe, valamint a Mátészalkai,
Vásárosnaményi, Nyírbátori és Fehér-
gyarmati Járásbíróságra, mintegy 34
millió forintos támogatásból.

FELESÉGET CSERÉLT GIO
Feleséget cserélt Gio, az ország

egyetlen szumátriai tigris hímje a Nyír-
egyházi Állatparkban. Zoja, az új nõs-
tényállat Varsóban született, ám ez idá-
ig Franciaországban élt, s pár hete köl-
tözött Nyíregyházára. A karanténidõ-
szak után ismerkedett meg párjával.

VIKÁROS SIKEREK
Március 29–31. között rendezi meg

a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola a XV. Országos Zongoraver-
senyt, amelyet mindig háromévente
szerveznek meg. Az elõdöntõk már le-
zajlottak, három ifjú zongorista képvi-
selheti Nyíregyházát a döntõben.

EZREK A JÉGKORSZAKON
Ahogy korábban a Munkácsy 50

címû tárlat, úgy a Jégkorszak kiállítás
megtekintése is regisztrációhoz kötött
a Jósa András Múzeumban. A termé-
szettudományi múzeum vándorkiállí-
tása népszerû, hiszen március köze-
péig már alig van szabad idõpont.

TÁJÉKOZTATÁSI FOKOZATBAN

Az, hogy az átlagosnál idõszakonként
rosszabb a levegõ a városban, nem új hír,
a probléma sok évtizedes. Az országos
csatornák is rendre foglalkoznak vele, s
természetesen Nyíregyházán is figyelem-
mel kísérik az aktuális adatokat.

Kedden például összeült a Szmogriadó
bizottság, hogy elemezze és értékelje a be-
érkezõ légszennyezettségi és meteoroló-
giai adatok alapján a környezetveszélyez-
tetés kockázatát. Az egyeztetõ megbeszé-
lést követõen a jelenlegi értékek figyelem-
bevételével a bizottság a  füst-köd riadó 
tájékoztatási fokozatának fenntartása  mel-
lett döntött még a hét közepén – kaptuk a
tájékoztatást az önkormányzat sajtószol-
gálatától. Akkor, lapzártánk idején a me-
teorológiai elõrejelzések alapján a délnyu-
gati szél megélénkülését vártuk, és annak
a hidegfrontnak az érkezését, amely a le-
vegõminõségben javulást okozhat. S a
szakemberek szerint ez valóban így mû-
ködik: szinte napról napra változhat a le-
vegõ szennyezettsége, amelyet az esõ és
a szél éppúgy befolyásolhat az egyik ol-
dalról, mint a köd vagy egy-két fokos le-
hûlés a másikról. Ráadásul a Nyírség ter-
mészeti viszonyai is erõsíthetik az ingado-
zást: a nagyobb homokfelületek miatt gyor-
sabb a felmelegedés, de a lehûlés is.

LAKOSSÁGI SZENNYEZÉS

Szakemberek ugyanakkor arra figyel-
meztetnek: a legnagyobb szennyezõ a la-
kosság, így a fûtésnél tehetünk a legtöbbet
azért, hogy ne fuldokoljunk indokolatla-
nul. Nem arról van szó persze, hogy pél-
dául ne fával fûtsünk (bár az ajánlás sze-
rint, amennyiben lehetõségük van rá, a
szilárd tüzelés helyett érdemes a  gáztü-
zelést elõnyben részesíteni). De ha erre
vagyunk berendezkedve, akkor a fa leg-
alább ne legyen nedves, és még inkább:
ne dobáljunk be a kazánba egyéb, mérge-
zõ füstté váló anyagokat (gumi és társaik).
A tanács kézenfekvõnek tûnhet, ám sokak-
nál mégsem ez a gyakorlat.

AMITÕL TARTÓZKODJUNK

S hogy mik még a hivatalos tanácsok?
A szálló por (PM10) szennyezettség éjsza-
ka a legmagasabb, ezért kérik a lakossá-

got, hogy az esti és reggeli órákban lehe-
tõleg kerüljék a szabadban végzett meg-
terhelõ fizikai munkát, vagy sporttevékeny-
séget, és a szellõztetést a déli, kora délutá-
ni órákban végezzék. A légszennyezettség
romlását megelõzve, kerüljék a személy-
gépjármûvek (fõként dízel üzemûek) hasz-
nálatát, lehetõség szerint utazzanak tömeg-
közlekedéssel, kerékpárral vagy gyalogo-
san. Továbbá felhívják a lakosság figyelmét,
hogy tartózkodjanak a kerti hulladék (pl.
avar, fanyesedék stb.) és a lábon álló nö-
vényzet (pl. tarló) nyílt színi égetésétõl!  A
tûzgyújtási tilalom betartását a Közterület-
felügyelet fokozottan ellenõrzi.

ZÖLD GONDOLKODÁS

S hogy a lakosság mellett mit tehet pél-
dául a város, ha már az idõjárás nem meg-
változtatható? Azt, amit a mindennapok-
ban is érzékelhetünk. Pont ebben a lap-
számunkban írunk róla részletesen, hogy
egy esztendeje szolgálnak Nyíregyházán
a gázos (CNG) buszok, melyek már a tö-
megközlekedési flotta nagyobb részét ad-
ják, közvetlen környezetvédelmi elõnyök-
kel (kevesebb károsanyag-kibocsátás, ki-
sebb zajártalom stb.). Nemsokára több
elektromos töltõ is segíti azokat, akik gép-
jármûve zöldebb az átlagnál, mert ez is
komoly szennyezõforrás. S ha már zöld
város: fut ilyen néven egy program szá-
mos tér rekonstrukcióját tartalmazva, de
ezt erõsíti a dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter kezdeményezésére elindított fásítási
program – is.

NAPRAKÉSZEN NÉZHETÕ

Végül még egy informálódási lehetõség:
kísérjék figyelemmel az Országos Lég-
szennyezettségi Mérõhálózat honlapján
(www.levegominoseg.hu), illetve a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Fõosztály honlapján (http://ftvktvf.zold-
hatosag.hu/) az aktuális levegõminõségi
adatokat. Itt biztosan a lehetõ legidõsze-
rûbbet látják, nem pedig egy hivatalos tá-
jékoztatás sorait olvassák, amely szükség-
szerûen az elõzõ napok átlagára támasz-
kodik, tehát a legjobb szándékkal is a kö-
zelmúltról szól.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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SOHA NEM LÁTOTT BERUHÁZÁS ÉS FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
MÁR EGY ÉVE JÁRJÁK A VÁROS ÚTJAIT A CNG AUTÓBUSZOK

17 MILLIÓ UTAS

Nyíregyházán korábban 84 autóbusz végezte a helyi
menetrend szerinti autóbusz-közlekedést, 27 bel- és 7
külterületi autóbuszvonalon, évente mintegy 17 millió utast
szállítva. Az állományt jellemzõen 14,4 éves átlagéletko-
rú jármûvek alkották. A 36 MAN CNG-hajtású szóló és 5
MAN A40 típusú csuklós autóbusz forgalomba állásával a
helyi jármûállomány mintegy 50 százaléka lecserélõdött
– a 41 gázüzemû jármû mellett 39 Solaris típusú autó-
buszt üzemeltetünk –, az átlagéletkor 6 év alá csökkent –
tájékoztatott Ujj Zsuzsanna, az ÉMKK PR-vezetõje. – A

kiváltott jármûvek közül az idõsebbeket selejteztük, egy
részüket pedig más szolgálati helyekre csoportosítottuk át.
Az új jármûveket elsõsorban a nagyobb utasforgalmú,
belvárost inkább érintõ vonalakon állítottuk forgalomba,
de valamennyi helyi autóbuszvonalon találkozhat velük
az utazóközönség.

KEDVEZÕEK A TAPASZTALATOK

Az üzemeltetés tapasztalatai egy év távlatából is pozití-
vak mind az autóbuszvezetõk, mind az utasok részérõl –
tudtuk meg.

– Az autóbuszvezetõk munkavégzését is számtalan eszköz
könnyíti az utastéri kamerarendszertõl és tolatókamerától a
professzionális tükrökig és egyéb technológiai megoldásokig.
Az utazóközönség részérõl is folyamatosak a pozitív visszajel-
zések, hiszen a jármûvek rendkívül kényelmesek, korszerûek,

Ujj Zsuzsanna, az ÉMKK PR vezetõje

Ujj Zsuzsanna PR-vezetõ, Jászai Menyhért alpolgármes-
ter és dr. Podlovics Roland projektvezetõ a

sajtótájékoztatón

alacsonypadlósok, kerekesszékkel való fel- és leszállást se-
gítõ rámpával, valamint nagy népszerûségnek örvendõ
wifivel felszereltek, és a teljes utastér légkondicionált.

AZ UTASOKAT IS MEGKÉRDEZTÜK

Herczku Tamás: – Sokkal jobbak az új
buszok, hiszen van már rajtuk wifi is, sõt,
nem is szennyezik annyira a környezetet,
mert gázzal mûködnek.

Molnár Józsefné: – Kifogás-
talanok az új buszok, na-

gyon jók. Sokkal jobbak, mint a régiek.

GARANTÁLT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS

A technológia garantálja a jármûvek biztonságos üze-
meltetését is: baleset vagy tûz esetén az autóbuszok tete-
jén található gázpalackok biztonsági szelepei kinyílnak, a
gáz felfelé, felügyelt égés keretében, robbanás lehetõsége
nélkül távozik. Az autóbuszokban a motortérben is van
tûzoltó-berendezés, tehát már a tûz forrásánál is beavat-
kozna a biztonsági rendszer.

RENDKÍVÜL KÖRNYEZETKÍMÉLÕEK

A buszok amellett, hogy biztonságosak, rendkívül kör-
nyezetkímélõek is, ugyanis EURO6-os követelményeket
teljesítenek a károsanyag-kibocsátás szempontjából. Mind-

ez azt jelenti, hogy 25 százalékkal csökken a CO2-kibo-
csátás. Emellett az autóbuszoknak látható vagy mérhetõ
füstje már nincs is, a CNG motor zajszintje pedig – amely
szintén része a környezetszennyezésnek – jóval alacso-
nyabb, mint a hasonló dízel üzemû jármûveké.

(Szerzõ: Dér Vivien, Bruszel Dóra)

Modernek, csendesek, biztonságosak, környezetkímé-
lõek és még ingyenes wifi is van rajtuk. Már egy éve róják
Nyíregyháza útjait az új CNG buszok. A töltõállomás
mellett pedig a közeljövõben egy telephelyet is átadnak
majd.

– A közösségi közlekedésben soha nem látott beruhá-
zás valósult meg egy évvel ezelõtt Nyíregyházán: 41 új
CNG, azaz sûrített földgázzal mûködõ busz érkezett 2018
év elején a városba. Egy évvel ezelõtt, februárban indult
el a próbaüzem, a jármûvek azóta fennakadás nélkül,
menetrendszerûen közlekednek – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket Jászai Menyhért alpolgármester.

HÉTMILLIÁRDOS BERUHÁZÁS

2017-ben a projekthez rendelt eredeti 5 milliárd fo-
rint támogatási összeget 7 milliárd forintra emelték,
100 százalékos mértékben támogatva ezzel az új au-
tóbusz-telephely kialakítását és annak járulékos költ-
ségeit, köztük a CNG kút kialakítását is. Így a projekt
támogatási összege 7 milliárd forintra, mûszaki-szak-
mai tartalma pedig telephelyépítéssel, CNG kút léte-
sítéssel, forgalomirányító és utastájékoztató rendszer-
rel lett kiegészítve.

TELEPHELY IS ÉPÜL

– Példa nélküli beruházás valósult meg Nyíregyházán
az új CNG autóbuszokkal. Talán több mint tíz évvel ez-
elõtt volt hasonló, amikor Solaris autóbuszok érkeztek a
szabolcsi megyeszékhelyre – magyarázta dr. Podlovics Ro-

land projektvezetõ. – A jármûpark mellett egy CNG töltõ-
állomás is épült a Tiszavasvári úton, a régi laktanya terü-
letén. Magyarországon ilyen töltõállomás egyébként je-
lenleg kb. 8–10 van, többek között Budapesten, Miskol-
con, Kaposváron és Szegeden. Azonban amíg ezek több-
ségében külsõ befektetõ segítségével épültek meg, Nyír-
egyházán ez 100 százalékos támogatási intenzitással tör-
ténhetett meg. A Tiszavasvári úton található töltõállomás
a pályázati feltételrendszernek megfelelõen a buszok ki-
szolgálására alkalmas. Magánemberek számára nincs le-
hetõség a tankolásra, a töltésre.

ELÕRELÁTÓ VÁROSVEZETÉS

– Nyíregyháza útjait most már csak alacsony padló-
jú autóbuszok járják. Ehhez azonban kellett, hogy 2015-
ben elõre gondolkodó legyen az önkormányzat. Már
akkor elindította a feltételes hatályú közbeszerzési el-
járást, amikor még nem volt támogatói döntés. A jövõ-
ben még egy telephelyet is építünk, pályázati forrásból
– ennek a helyszíne a Tiszavasvári úton lesz, ahol a
töltõállomás is található. Ez várhatóan 2021 õszére ké-
szül majd el – részletezte a projektvezetõ.

Az ábra is mutatja, hogy EURO6-nál láthatóan csökken
a CO2-kibocsátás
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NYÍREGYHÁZÁRA TURISTÁK TÍZEZREI MONDANAK „IGEN-T”!
DINAMIKUSAN FEJLÕDIK AZ IDEGENFORGALOM A VÁROSBAN

Trópusi hangulat, víz alatti csodavilág, 19. századi fa-
lusi környezet, országos hírû kiállítások, és – többek kö-
zött – gasztrokulturális nagyrendezvények. Nyíregyháza
nemcsak attrakcióival és rendezvényeivel kerül be az
országos sajtó hírei, valamint programjai közé, hanem
szerencsére, szép számban vannak olyanok is, akik bi-
zony ki is próbálják ezeket. A visszajelzések mellett ezt
bizonyítják a Központi Statisztikai Hivatal adatai is: 2018-
ban 10,10 százalékkal nõtt a Nyíregyházára érkezõ ven-
dégek száma az elõzõ évhez viszonyítva a kereskedelmi
szálláshelyeken.

Bár már csak alig pár hónap és kezdetét veszi az idei
turisztikai szezon, a Központi Statisztikai Hivatal a napok-
ban hozta nyilvánosságra a tavalyi évet érintõ elõzetes
adatait. Ezekbõl pedig kiderül: ha 2019-ben legalább olyan
jó évünk lesz a turisztikát illetõen, mint 2018-ban volt,
akkor várhatóan több mint 200 ezer turista mond majd
„igen-t” Nyíregyházára!

EGYRE TÖBB VENDÉG ÉRKEZIK

A KSH elõzetes adatai alapján 10,10 százalékkal érke-
zett több turista (104 334 fõ) Nyíregyházára tavaly, mint
egy évvel korábban, és az általuk eltöltött vendégéjsza-
kák száma is 7,53 százalékkal nõtt (195 245 éj) az elõzõ
év azonos idõszakához viszonyítva a kereskedelmi szál-
láshelyeken – ismertette a KSH legfrissebb elõzetes adata-
it Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

lyamatos, intenzív közös marketingkampányok, az aktív
social media jelenlét, az új kereskedelmi szálláshelyek
nyitása és a belföldiek utazókedvének növekedése is hoz-
zájárult a pozitív eredményekhez.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TOP 5 KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKA SZÁM
2018. 1–12. HÓNAP VONATKOZÁSÁBAN

– Kiemelkedõ a belföldi vendégéjszakák számának nö-
vekedése, ami 2018-ban már elérte a 135 352 éjszakát.
Ez 2017-ben még csak 121 713 volt.

ÚJ SZÁLLÁSHELYEK

2018-ban több új szálláshely is nyílt a városban: a Pet-
ra Hotel 11 szobával, az M36 Panzió szintén 11 szobá-
val, valamint egy apartmanházzal, a Hotel Pangea 38
szobával, de további magánszálláshelyek is létesültek.

14 EZER FORINTOS ÁTLAGÁR

A hozzánk érkezõ turisták számának növekedésébõl
adódik, hogy a kereskedelmi szálláshelyek összes szállás-
díj árbevétele elérte az 1 570 679 E forintot (ez 12,62
százalékos növekedés az elõzõ évhez képest), egy szoba
átlagára pedig 14 149 forint volt.

SOKAN JÖNNEK KÜLFÖLDRÕL

Nemcsak belföldi, hanem külföldi vendégek is szép
számban érkeznek Nyíregyházára, tavaly 27 145 fõ láto-
gatta meg városunkat, akik közel 60 ezer vendégéjszakát
töltöttek el a szabolcsi megyeszékhelyen.

INTENZÍV KAMPÁNYOK

Furkóné Szabó Marianna kiemelte, 2018-ban több té-
nyezõ együttes hatásának köszönhetõ a növekedés: a fo-
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IDÉN HÉT VÁROSI NAGYRENDEZVÉNY LESZ NYÍREGYHÁZÁN

VÁROSNAPOK: MÁJUS 17-18.

Ebben az évben is megemlékeznek a szabolcsi megye-
székhelyen Nyíregyháza újratelepítésének ezúttal 266. év-
fordulójáról május 17-én és 18-án. Idén ráadásul kiemelt ven-
dég lesz Ivano-Frankivsk, ugyanis már 15 évre nyúlik vissza
az ukrán város és Nyíregyháza partnervárosi kapcsolata. Ter-
mészetesen idén is lesz „Szelektív Szombat” elnevezésû csa-
ládi vetélkedõnap és a gasztronómia, valamint a tirpák ízek
világának bemutatása sem marad el. Elkészül a város tortája,
a rendezvényt pedig egy nagykoncert zárja majd.

GYERMEKNAP: SZÍNES, SZÍNPADI, INTERAK-
TÍV PROGRAMOK

Május 26-án újra a gyerekekre fordul a figyelem a Kos-
suth téren. Színes, színpadi, interaktív programokkal vár-
ják majd a kicsiket és szüleiket.

NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL: MEXI-
KÓBÓL IS ÉRKEZNEK TÁNCOSOK

2017-ben a Nyírség Táncegyüttes nemzetközi kapcso-
latait felhasználva, együttmûködve a városi néptáncélet
meghatározó közösségeivel és Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatával, újra egy értékes folklórprogram

valósulhatott meg Nyíregyházán. A sikeres – egy hétig tartó
– fesztivált (mely kapcsolódik az államalapítás és az Ál-
lamalapító Szent István ünnepséghez) kétévente rendezik
meg Nyíregyházán, idén augusztus 15–21. között. A prog-
ram elõkészítésében és a majd látható mûsorokban együtt-
mûködõ partnerek a nyíregyházi táncegyüttesek: a Nyír-
ség, a Szabolcs, a Figurás és az Igrice. 2019-ben a követ-
kezõ országokból érkeznek majd táncegyüttesek Nyíregy-
házára: Bulgária, Szerbia, Thaiföld, India, Mexikó, Orosz-
ország. A határon túli magyarságot várhatóan egy brazíli-
ai magyar csoport fogja képviselni.

TIRPÁK FESZTIVÁL: KÖZÉPPONTBAN
A GASZTRONÓMIA

Idén hetedik alkalommal rendezik meg a Tirpák Feszti-
vált, szeptember 21-22-én. Szombaton a „szakma”, va-
sárnap az amatõr fõzõcsapatok készítik a tirpák ételeket,
s a vendéglátás mellett össze is mérik tudásukat. Mindkét
napon neves szakmai zsûri ítéli oda a legjobbaknak járó
díjakat.

ÉVBÚCSÚZTATÓ RENDEZVÉNYEK:
ÉRKEZNEK A NEVES ELÕADÓK

A karácsonyvárás jegyében a hagyományokhoz híven
a tavalyi évhez hasonlóan adventi forgatag várja majd Nyír-
egyháza belvárosában a helyieket és a megyeszékhelyre
érkezõket november 30. és december 31. között. A város
fõtere külsejében és programjaival is az ünnepvárás méltó
helyszínévé válik. Az évbúcsúztató rendezvénysorozat
magába foglalja az ünnepi fénygyújtást, a városházi Miku-
lást, a hagyományos karácsonyi kiállítást, az adventi prog-
ramsorozatot az ünnepi forgatagban és a szilvesztert is.

Persze, ezzel a lista nem teljes. Idén is lesz Bringa-
Piknik május 25-én, de nem marad el – többek között
– a tömegeket vonzó VIDOR Fesztivál sem. (Részle-
tek késõbb!)

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ITT VANNAK A DÁTUMAI A NYÍREGYHÁZIAKAT ÉS VENDÉGEKET VONZÓ PROGRAMOKNAK

Hét, idegenforgalmi és városmarketing-szempontból is
jelentõs kulturális nagyrendezvény költségeihez ad együt-
tesen 43,5 millió forint támogatást a nyíregyházi önkor-
mányzat. Az idei szezon a február 16-ai II. Nyírségi Disz-
nótoros Fesztivállal kezdõdött, és december 31-én ér
véget, a Városi Szilveszterrel.

Évrõl évre ezreket vonzanak a városi nagyrendezvények.
Ezek amellett, hogy kulturális vonzerõvel bírnak, a színes
programkínálat hozzájárul a városunkban és térségünk-
ben megtalálható turisztikai attrakciók növekvõ látogatott-
ságához is. A lista ráadásul egy új nagyrendezvénnyel egé-
szült ki, ugyanis a tavalyi nagy sikernek köszönhetõen,
idén a II. Nyírségi Disznótoros Fesztivál is bekerült a nagy-
rendezvények soraiba – nem hiába, hiszen a hétvégén tíz-
ezren látogattak ki a Sóstói Múzeumfaluba, hogy részesei
lehessenek a gasztrokulturális eseménynek.

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK
Disznótoros fesztivál 2019. február 16.
Helló Nyíregyháza! 2019. április 26.
Városnapok 2019. május 17-18.
Gyermeknap 2019. május 26.
Nemzetközi Néptáncfesztivál 2019. augusztus 15–21.
Tirpák Fesztivál 2019. szeptember 21-22.
Évbúcsúztató rendezvények 2019. november 30. –
                                                        december 31.

HELLÓ NYÍREGYHÁZA!:
IDÉN MÁR NYOLCADJÁRA

A hétvégi disznótoros fesztivál után, április 26-án foly-
tatódnak a városi nagyrendezvények, méghozzá egy sze-
zonnyitó, tavaszköszöntõ eseménnyel. A Helló Nyíregy-
háza! idén már nyolcadik alkalommal várja az érdeklõ-
dõket a belvárosban, az Ifjúság Hete zárónapjaként. A
hagyományokhoz híven, ezen a napon szervezik meg a
Központi Ballagást is, amelyen a 20 városi középiskola
kiválasztott diákjai – képviselve társaikat – ballagnak el
jelképesen.
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ELISMERTÉK AZ ÁPOLÓK MUNKÁJÁT

Február 19-e a magyar ápolók napja. Ennek alkalmá-
ból ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház. A rendezvényen
megköszönték és elismerték az ápolók áldozatos munká-
ját, 25-en kitüntetésben is részesültek.

2014-ben hivatalosan is a magyar ápolók napjává nyil-
vánították február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésének
évfordulóját. Kossuth Zsuzsanna önfeláldozó, emberséges
cselekedete volt az alapköve a hazai ápolás fejlõdésének,
mely négy évvel megelõzte Florence Nightingale tevékeny-
ségét. Kossuth Lajos Országos Fõápolói Hivatalt hozott lét-
re és 1849. április 16-án felkérte legkisebb húgát, Zsuzsan-
nát, hogy vegye át a tábori kórházak ápolásfelügyeletét.

– Kossuth Zsuzsanna már betegen, de nagy akaraterõ-
vel, a sebesültek iránti õszinte együttérzéssel járta az orszá-
got, õ volt hazánk elsõ fõápolója. Irányításával határozták
meg a szükséges kórházi felszereléseket. Olyan szellemi
örökséget hagyott ránk, amely a ma és a jövõ ápolója szá-
mára egyaránt példaértékû – mondta a magyar ápolók napi
ünnepségen dr. Adorján Gusztáv, az Sz-Sz-B Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

ÕK A LEGFONTOSABB TARTÓPILLÉREK
– Az ápolók jelentik az egyik legfõbb tükröt egy

egészségügyi intézmény életében, õk a legfontosabb
tartópillérek. Intézményünkben 3218 szakdolgozó
végzi hivatását, közülük 25-en vehettek át kitüntetést.
Õk azok, akik a többiek elõtt is példaképként állhat-
nak – emelte ki a fõigazgató.

TOVÁBBRA IS TÁMOGATJA
AZ ÖNKORMÁNYZAT

Az ünnepségen dr. Kovács Ferenc polgármester is kö-
szöntötte az ápolókat.

KITÜNTETETT ÁPOLÓK
Bakosi Enikõ Anna, Balogh Györgyné, Balulyáné

Szalontai Bernadett, Barnucz Jánosné, Bölkényi
Mihályné, Diószeghiné Gulyás Julianna, Durst Csaba
Jánosné, Fehér Györgyi, Herman Gyuláné, Katona
Zsigmond, Koncz Jánosné, Mártonné Nagy Edit, Mik-
lósi Barbara, Molnár Sándorné, Nagyné Kelemen Ka-
talin, Paragh Lászlóné, Pataki Éva, Révész Ágnes, Sipos
Sándor, Szászné Belme Zsuzsanna, Szikszai Endre,
Takács Éva, Varga Zoltánné, Vitai Lászlóné, Zámbori
Judit. (Képünk az átadást követõen készült.)

(Szerzõ: Dér Vivien)

ÚJABB FEJLESZTÉS VALÓSUL MEG A KÓRHÁZBAN

ROcHUs címmel közös projektet valósít meg a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Ok-
tatókórház, a Felsõ-Szabolcsi Kórház, a Szatmár Megyei
Sürgõsségi Kórház és a Szatmár Megyei Önkormányzat.
A nemzetközi fejlesztési program keretében a magyar
partnernek lehetõsége nyílik az Ércentrum szûrõ- és di-
agnosztikai tevékenységének bõvítésére és megerõsíté-
sére, illetve az Invazív Kardiológiai Laboratórium esz-
közfejlesztésére is mintegy másfél millió euró értékben.

A ROHU245 számú, Egészségügyi ellátás Szatmár és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben címû projektben a
vezetõ partner Szatmár Megyei Sürgõsségi Kórház, a
Szatmár Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, illetve a Fel-
sõ-Szabolcsi Kórház közös nemzetközi fejlesztés megva-
lósítása érdekében társult. A program fõ elemeként a
Szatmár Megyei Sürgõsségi Kórházban egy új, 6 emeletes
épületszárnyat építenek, ezzel megfelelõ helyszínt és kö-
rülményeket lehet biztosítani a központi mûtõblokk, anesz-
tézia és intenzív osztály, a hozzájuk tartozó kiegészítõ
szolgáltatásokkal, az urológia, gyermeksebészet, ortopé-
dia, általános sebészet, plasztikai sebészet számára. Meg-
újul a kórház gyógyszertára és eszközraktára, az épület-
szárny tetején pedig helikopterleszálló épül.

ESZKÖZFEJLESZTÉS IS VÁRHATÓ

Dr. Adorján Gusztáv, a kórház fõigazgatója arról tájé-
koztatta szerkesztõségünket, hogy a Jósa András Oktató-

kórháznak a program keretében lehetõsége nyílik a szív-
és érrendszeri szûrõ- és diagnosztikai tevékenységének
bõvítésére és megerõsítésére, illetve az Invazív Kardioló-
giai Laboratórium eszközfejlesztése is, mintegy másfél
millió euró értékben.

A forrásból a perifériás érbetegek vizsgálata és inter-
venciós ellátásának bõvítése érdekében egy fix telepítésû

combo készülék beszerzése szerepel a tervek között, a
további fejlesztési célterület az érsebészet, ahol a végta-
gi érszûkület ellátására a mûtõi mobil DSA készülék be-
szerzése tervezett, amely az érsebészeti intraoperatív di-
agnosztika alapját jelenti. A Felsõ-Szabolcsi Kórházban
a projekt során megtörténik a laboratóriumi épületrész
kubatúrájának építészeti felújítása, emellett beszerzik a
kor legmodernebb diagnosztikai gépeit is, mint a kémiai
automaták, hematológiai automaták, immunkémiai ana-
lizátorok.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A MEGÚJULÓ ESZKÖZPARK IS NAGY SEGÍTSÉG LESZ AZ ÉRBETEGEKNEK

– Nyíregyháza városa próbál mindent megtenni a saját
lehetõségeihez mérten, hogy segítse az önök munkáját,
munkakörülményeit. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre,
az új, csodálatos kórházépületek mellett, jelentõs eszköz-
beszerzések voltak, melyek folyamatosak. Elkészült a par-
kolóház, építettünk egy óvodát is, és azt remélem, hogy
ezek az önök munkakörülményeit is jelentõsen segítik. Ter-
mészetesen a városvezetés a kórházat – bár nem az önkor-
mányzat tartja fenn – a város szerves részének tekinti, az
önök munkája elengedhetetlen, ezért minden lehetõség
szerint támogattuk és a jövõben is támogatni fogjuk.

A rendezvényen megköszönték és elismerték az ápo-
lók munkáját, 25-en kitüntetésben is részesültek. Többek
között a kimagasló szakmai tudást, elkötelezettséget, alá-
zatot díjazták.

25-EN VEHETTEK ÁT KITÜNTETÉST AZ EGÉSZSÉGÜGY PÉLDAKÉPEI KÖZÜL

Ez a korábban készült kép még a tömbkórházi projektet
illusztrálja, a mostani fejlesztés pedig már a harmadik,
amit az elmúlt két hétben bejelentettek a kórházban

Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató
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TÉRFIGYELÕ KAMERÁK
BUKTATTÁK LE

Térfigyelõ kamerák felvételei alapján
szemétlerakókat értek tetten a közterület-
felügyelõk Nyíregyházán – tájékoztatta
szerkesztõségünket a Polgármesteri Hiva-
tal Hatósági Fõosztálya.

2019. február 17-én a déli órákban több
személy a Huszártelepen lévõ egyik utcá-
ban háztartásból kikerülõ nagy mennyiségû
hulladékot rakott le közterületre. A közterü-
let-felügyelõk a térfigyelõ kamerák felvéte-
lei alapján beazonosították az elkövetõket,
akik ellen szabálysértési feljelentést tettek.

GENERÁCIÓS BÁLT TARTOTTAK

A képen az énekkar új fellépõruhájában,
Vassné Harman Gyöngyivel

  Igazi, több korosztályt megszólító bált
rendezett a napokban a Generációs Egye-
sület Mandabokorban, ahol családok –
volt, amelyik 4 generációval képviseltette
magát –, unokák és nagymamák együtt mu-
lattak.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Vinnai
Gyõzõ országgyûlési képviselõ és Vassné
Harman Gyöngyi, a településrész önkor-
mányzati képviselõje is. Az utóbbi így fo-
galmazott szerkesztõségünknek: „Köszön-
jük a vendégeknek, hogy részvételükkel
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Kü-
lön köszönet a fellépõknek, Pozsonyi Mó-
nikának, Koi Eszter hastáncosnak és a

Generációk Egyesület énekkarának, akik
emelték a bál színvonalát.”
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FESZTIVÁL

TÍZEZREN A NYÍRSÉGI DISZNÓTOROS FESZTIVÁLON

Az idõjárás is kedvezett a város elsõ idei nagyrendez-
vényének. A II. Nyírségi Disznótoros Fesztivált, egyben
a 18. Nemzetközi Böllérversenyt szombaton tartották,
autentikus helyszínen. Az egyelõre felújítás alatt álló, de
nyáron már hivatalosan is újranyitó Sóstói Múzeumfalu-
ban kora reggel kezdõdött a mangalicák vágása: megye-
és országhatárokon túlról is érkeztek csapatok, hogy
összemérjék többek között vágási, húsfeldolgozási és sza-
kács ismereteiket.

Senki nem maradt éhen a II. Nyírségi Disznótoros Fesz-
tiválon, hiszen a versengõ csapatok minimum 200-200
adag ételt készítettek kóstolásra, de volt olyan társaság,
amely jóval több adag ételt biztosított.

– A toroskáposztát körülbelül 300–400 kg húsból és
700–800 kg káposztából készítettük el, a hagymás vért
100 kg hagymából és 250 liter vérbõl, a kolbászt 6-7 má-
zsa húsból, a hurkát pedig 15 disznó belsõségébõl – rész-
letezte a recept alapjait Major Tamás versenyzõ.

DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT

A legnépszerûbb csapat: Kaplonyi betyárok (Románia)
A böllérek legjobbja: Toldi Tibor
A legfiatalabb böllér: Rózsavölgyi Bence
A legjobb májas hurka: I. Kaplonyi betyárok, II. Westsik

Vilmos Élelmiszeripari Szak-
képzõ Iskola, III. Electrolux

A legjobb véres hurka: I. Balázstanya, II. Sunshine Rá-
dió, III. Szilágyi László és bará-
ti társasága

A legjobb toros: I. HÜBNER-H Kft., II. Kopó
Kukták (rendõrség), III. Igrice
Néptáncegyüttes és Bokorta-
nyák Lakosságáért Egyesület

A legjobb kolbász: I. Lángoló malacok (Katasztró-
favédelem), II. Napkorona
Egyesület, III. Vadász-Garázs-
klub Baráti Társaság

A legjobb fogópálinka: I. Lángoló malacok (Katasztró-
favédelem), II. Westsik Vilmos
Élelmiszeripari Szakképzõ Is-
kola, III. HÜBNER-H Kft.

A legjobb forralt bor: I. Nyíregyházi Polgármesteri
Hivatal, II. Sunshine Rádió, III.
Nyíregyházi Járási Hivatal

– A mai rendezvény is bizonyította, hogy hagyománya-
inkat ilyen programokkal is tovább lehet éltetni, s az em-
berek fogékonyak erre – mondta a városháza csapatának
standjánál dr. Kovács Ferenc polgármester. – A rendez-
vény fõ célja a hagyományõrzés és a közösségépítés volt
– hangsúlyozta dr. Ulrich Attila alpolgármester. – S azért
is fontos, mert egy olyan hagyományt próbál életben tar-
tani, amely a régi magyar faluhoz hozzátartozott és saj-
nos kihalóban van.

INGYENES JÁRATOK IS SEGÍTETTEK
Az önkormányzat jóvoltából és támogatásával február

16-án ingyenes buszjáratok is jártak a Vasútállomás és Sós-
tógyógyfürdõ között, átlagban 20 percenkénti indulással.
A rendezvény sikerét fémjelzi, hogy mintegy 10 ezren lá-
togattak ki a gasztrokulturális fesztiválra. (További részle-
tek és képek a nyiregyhaza.hu oldalon.)
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PARLAMENTI ÜLÉST TARTOTTAK NYÍREGYHÁZÁN
TRAMBULINPARKOT IS SZERETNÉNEK A FIATALOK

Városházi plenáris üléssel kezdõdött és ott is zárult kedd
délután a III. Nyíregyházi Diákparlament. Napközben
szekcióülésen fogalmazták meg a küldöttek társaik kíván-
ságait a Mustárházban, illetve a Bocskai utcai Közösségi
Face-ekben. Például városi fordított napot és kortárs fel-
olvasást is szeretnének a fiatalok.

22 oktatási intézmény, 18 középiskola diákjait és 4 ál-
talános iskola 8. osztályosait képviselték a küldöttek a III.
Nyíregyházi Diákparlamenten.

– Nagyon örülök annak, hogy a diákparlament most
már nem elõször ül össze a Városházán, hiszen a fiatalok-
nak így lehetõségük van arra, hogy hozzászóljanak, ne
kívülállók legyenek a városuk, az iskolájuk, a saját életük
ügyeiben. Mi ezt õszintén, érdeklõdéssel fogadjuk, és ter-
mészetesen visszük majd tovább – hangsúlyozta dr. Ko-
vács Ferenc polgármester.

A diákság kérései egészen a költségvetés tervezéséig is
eljuthatnak. De a korábbi évek javaslata szerint szerepel-
tek elõadók például a városi nagyrendezvényeken is.

JAVASLATOKTÓL A MEGVALÓSÍTÁSIG
A diákparlament délelõtti plenáris ülésének kormányzati

vendégei az ifjúsági fejlesztési irányokról, a Szolidaritási pro-
jektrõl, illetve az Új Nemzedék közösségi tereirõl tájékoztat-
ták a fiatalokat. A délután hat szekcióban folytatódott a Mus-
tárházban és a Közösségi Face-ekben, ahol a küldöttek rész-
letes programot fogalmaztak meg diáktársaik megbízásából.

– Amilyen javaslatok itt születnek és elhangzanak, azok
– lehetett hallani a megnyitón is, hogy – beépülnek az

ifjúsági koncepcióba. A fiatalok szempontjából fontos,
hogy a cselekvési tervben csúcsosodik ki a program, me-
lyekbõl több meg is valósul, hiszen az elmúlt évben már
volt ifjúsági hetünk, az elmúlt két évben pedig a Helló
Nyíregyházán fõleg olyan fellépõk voltak, akiket a fiata-
lok szerettek volna – nyilatkozta a Mustárház programfe-
lelõse, Varga Zsuzsa.

A javaslatok között szerepel fordított nap az önkormány-
zatnál, DÖK-ös „ hatalom” a hivatalban. Zenei tehetségku-
tató és kortárs felolvasás. Trambulinpark létrehozása, továb-
bi e-sport rendezvények, egészséges életmód programok,
paintball- és bobpálya, youtuber találkozó, Kossuth téri film-
vetítés, önkéntes segítõk az iskolákban, további szakmai nyílt
napok a 8. osztályosoknak. Többek között ezeket az ajánlá-
sokat vitatják majd meg a közeljövõben a város felnõtt dön-
téshozói, és értesítik a diákokat legújabb lehetõségeikrõl.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A szervezõk szerint a túra valódi megpróbáltatás, és a
menetelõk ízelítõt kapnak abból, min kellett a magyar hon-
védeknek átmenniük a világháborúban. Ettõl válik a tanult
történelem valósággá, a hazafias nevelés pedig élménnyé.

150 EZER KATONA SOHA NEM TÉRT HAZA...
150 ezer elesett és 50 ezer túlélõ magyar katona elõtt

tiszteleg a Doni Emlékmenet. 1942 tavaszától ugyanis né-
met felkérésre több mint 200 ezer magyar bakát vezényel-
tek a keleti frontra. A kegyetlen küzdelmek során a hadse-
reg háromnegyede megsemmisítõ vereséget szenvedett.

A menet résztvevõi Nyírbátorban megkoszorúzták a
II. világháborús emlékszobrot. A túra végén pedig a nyír-
egyházi Megyeháza elõtt tisztelegtek a hõsök elõtt.

EMLÉKMENET
42 települést érintve hétfõ este ért véget a XIX. Or-

szágos Doni Hõsök Emléktúra és VII. Megyei Emlék-
menet. A 100 kilométeres túra múlt pénteken Nyírbá-
torból indult és a nyíregyházi Megyeháza elõtti ün-
nepséggel zárult. Az emlékmenetet több tucat részt-
vevõ teljesítette, akik így tisztelegtek a Don-kanyar-
ban elhunyt 150 ezer magyar katona emléke elõtt.
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TOVÁBB ZÖLDÜL A BUJTOS: MÁR ZAJLIK A PROJEKT
  Aki mostanában a Bujtosi Városligetben sétál (fut, ját-

szóterezik...), feltûnhet neki, hogy a hó olvadtával mun-
kások jelentek meg a területen. Többen kérdezték szer-
kesztõségünket: mi lesz ott? A rövid válasz: újabb, to-
vábbi fejlesztés, elõsegítve a rekreációt.

 
A héten éppen a burkolatszegélyek, a tér- és járdabur-

kolatok szegélyköveinek kialakítása zajlott, és a sík felü-
leteken gépekkel dolgoztak, ezzel párhuzamosan a mos-
dónál koszorúzsaluzás történt – ebbõl is kiderülhet, hogy
végre ez a kérdés is megoldódik, a terület élhetõségének
és használhatóságának elõsegítése érdekében.

 
FOLYTATÓDIK A RENDBETÉTEL

Írhatnánk tehát, hogy valami elindult, de igazából folyta-
tódik. A városvezetés ugyanis évek óta szívügyének tekinti a
Bujtosi Városliget rendbetételét, emlékezhetünk, jó néhány
évvel ezelõtt milyen állapotban volt, s hogy azóta mennyi
fejlesztés történt. Most egy nyertes önkormányzati pályázat,
a Zöld Város program keretében folytatódik a munka. Egyéb-
ként ennek a projektnek volt a része a Benczúr és Besse-
nyei tér megújítása, illetve a Pazonyi tér rendbetétele, vala-
mint az Arany János utcai szépészeti munkálatok.

 
SZÁMOS ÚJDONSÁG

A Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra tájé-
koztatása szerint a liget rekonstrukciója során zöldfelület
megújítását tervezik, sövények, cserjék, fák ültetésével
együttesen. Mint fentebb írtuk: lesz mosdó a meglévõ ját-

szótér környezetében. Az akadálymentesítés jegyében át-
épülnek a meglévõ salakos burkolatok, helyettük sporto-
lási tevékenység végzésére is alkalmas futókör létesül,
miközben máshol kétirányú gyalogosforgalom lebonyolí-
tására alkalmas térburkolatú járdák kialakítását tervezik.
Látványelemként horgászásra is alkalmas stégeket alakí-
tanak ki két helyszínen. Ezen felül padokat, piknikpado-
kat, tûzrakó helyeket, szemétgyûjtõket, ivókutakat, infor-
mációs  táblákat, napozóágyakat helyeznek a területre.

TAVASZRA MEGSZÉPÜL

A beteg, sérült fák áttekintése, szükséges fakivágások
történtek meg, illetve a mosdó alapozása is elkészült. A 
várható befejezés 2019 tavasza. A munkálatok befejezé-
séig az önkormányzat az ott pihenõk, piknikezõk megér-
tését, türelmét kéri, a sajtószolgálat megfogalmazása sze-
rint ugyanis mindez nekünk épül, szépül.

  (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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SAROKÉPÜLET A BELVÁROSBAN, AVAGY A
NÉHAI DOMUS BÚTORÁRUHÁZ

Ha azt mondjuk, DOMUS, a nem tinédzser korú nyír-
egyháziak egybõl tudják, melyik épületre gondolunk.
Kulcsár Attila városképi szempontból meghatározó, mo-
dern épületeket bemutató sorozata ezúttal a kiskörút sar-
kán lévõ házra fókuszál, aminek a neve ugyan még isme-
rõsen cseng, ám már rég nem az van benne, mint amiért
épült...

A Lakberendezési Vállalat a múlt század nyolcvanas
éveire minden megyeszékhelyen megépítette DOMUS
Áruházát, ahol a Kanizsa bútorgyár Kékes szekrénysorait
be lehetett mutatni, majd késõbb, a házgyári lakásokban
összeszerelhetõ MDV rendszerû NDK-s bútorokat is. Fo-
telnek ott voltak a gyulai ülõgarnitúrák.

BÚTORÁRUHÁZI KARAKTEREK

Az elsõ DOMUS Áruház Budapesten és Székesfehér-
várott magasra tette fel az építészeti mércét, de egyúttal
bútoráruházak karakterét is megfogalmazták. A földszin-
ten egy kis kirakat, néhány nappali szoba bemutatására,
azon túl pedig egy semleges doboz a folytatás. A többit
nézze meg a vevõ az emeleteken. Ott vannak a hálószo-
bák, gyermekszobák és a konyhaberendezések. A „többi
néma csend”, mert a ház másik fele raktár. Egy teherlift
szolgálta ki a földszinti rakodórámpát, ahova a vevõk, és
szállítóik megérkeztek a kisteherautóikkal. nak. A konditerem erõgépei és a látszó acéltartók statiká-

ja az emeleten, együtt birkózik az erõs emberekkel – le-
gyõzni a gravitációt.

FIGYELEMRE MÉLTÓ

A ház építész tervezõje Pecsenye Béla, egy Debrecen-
be elszármazott nyíregyházi fiú. Az épület így is figyelem-
re méltó, függetlenül attól, hogy ma már más funkcióknak
ad otthont.

CETHALAS SAROKÉPÜLET

Alkotója sarokházként szervezte meg az alaprajzot. A
Hunyadi utca sarkán egy cethal szájára hasonító bejárat-
tal fogadja a csak nézelõdni akaró mai Jónásokat. Kétirá-
nyú lépcsõi sodornak belsejébe, mint a bálna szilái. De a
fogyasztói társadalommal nem lehet dacolni, vagy reka-
miét veszel itt, vagy csirke far-hátat – aki ide betér, az
elõbb-utóbb „megtér” és tele szatyorral távozik. Az eme-
leti szinten ma már kockás hasakat lehet beszerezni, mert
a jó áruház mindig megtalálja fogyasztóit. Nemcsak a bib-
liai példa szerinti Ninivében, hanem Nyíregyházán is.

JELKÉP A TORNYOCSKA

A ház attól mûködik, hogy szerethetõ. A bejárat felett a
kis tornyocska, mint egy világító-, bevilágító torony, le-

bontja a nagy ház tömegét szobányi léptékre, ez még bú-
toráruházi jelkép.

NEM UNALMAS

A régi nappali szobákat szemlézõ kirakat feletti árkád
ma már csak esõvédõ tornác, mint otthon volt a tanyán a
nagyszüleinknél, a bent és a kint határán. Az ilyen ház a
naptól és az esõtõl is véd, járulékos funkciója van – zár-
óra után is. A tetõ rálóg az emeleti ablakok sávjára és va-
lamilyen organikus idézetként acél dúcokkal van alátá-
masztva. Ettõl nem unalmas a ház, nem úgy amint sok
más DOMUS tömör, szakipari falaival.

NAPSÜTÖTTE, PLASZTIKUS

Le Corbusier szerint a ház tömegek játéka a fényben.
De ahhoz, hogy a fény napszakonként változó játékát ki-
fejthesse, a háznak plasztikusnak kell lenni. Ez az épület
három oldalról ilyen, ahonnan a nap süthet. Az északi ré-
szén a rakodórámpát elõtetõ fedi. A délnyugati sarkát egy
galambdúcszerû tetõtoldat díszíti. Talán az eredeti kon-
cepció maradványaként. Olyan ez, mint egy dragony a
nagykabáton. Nem való semmire, de ha nem lenne, na-
gyon hiányolnánk. A jó házhoz odaszoknak a galambok.
Az északi oldal tetõit már õk uralják. Az egyéb bútoráru-
házaktól ezek eltávolítását kellene megtanulni.

NEM IGAZI KIHÍVÁS...

Egy bútoráruház-feladatban az építész nem mutathatta
meg kvalitásait, nem véletlen, hogy sokáig a régi Almatá-
roló csarnokaiban is árusítottak bútorokat, és készültek
olyan új bútorboltok is, mintha almatárolásra szánták vol-
na õket...

ÁLMOK ÁTHÚZVA

Volt, aki próbálkozott ennek ellenére. A Hunyadi utca
sarkára készült egy olyan terv is, amelyik homlokzatán
kis lakóház dobozok dudorodtak ki, belül egy-egy szobá-
nak berendezve. Kívülrõl azt sugallva, hogy ez az ottho-
nok háza, afféle galambdúcok családok számára. De a
kereskedelem hamar levágta az építész szárnyait, és a
kezét is – mondván, hogy neki semleges raktártér kell,
amelybe mindenféle rekeszeket be tud bútorozni, a laká-
sokat nézze ki magának a vevõ a Lakáskultúra címû fo-
lyóiratban.

KOMPROMISSZUMOS HÁZ

A kereskedelem megkereste azt a kezdõ építészt, aki
megtervezte azt a kompromisszumos házat, amelyik ha
kell, élelmiszer-áruháznak is jó lesz, meg testépítõklubnak
is. Most ezek mûködnek benne. De még ez ártott a ház- Fotó: internet
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 23., szombat 19.00 Balfácánt vacsorára!, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad

19.30 Oscar, E. Kovács kamara bérlet, Krúdy Kamara

Február 25., hétfõ 9.30 A kék bolygó, Pöttöm Panna bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A kék bolygó, Pumukli bérlet, MÛvész Stúdió

Február 26., kedd 10.00 A kék bolygó, Kukori bérlet, MÛvész Stúdió
17.30 Az AcapellArt Énekegyüttes mûsora, Bérletszünet, Bencs Villa

Február 27., szerda 9.30 A kék bolygó, Süsü bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A kék bolygó, Szaffi bérlet, MÛvész Stúdió

Február 28., csütörtök 10.00 A kék bolygó, Shrek bérlet, MÛvész Stúdió

Március 1., péntek 9.30 A kék bolygó, Tarzan bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A kék bolygó, Jégvarázs bérlet, MÛvész Stúdió

ÕSBEMUTATÓ SZIKSZAI RÉMUSZ RENDEZÉSÉBEN
Dragomán György Kalucsni címû mûvének rendezé-

sével debütál a Móricz Zsigmond Színházban a színész-
ként is ismert Szikszai Rémusz március 2-án a nagyszín-
padon.

A nyíregyházi színházkedvelõk vendégelõadásokban
többször találkoztak már munkáival, hiszen a 2017-es
VIDOR Fesztiválon a Kutyaharapás címû darab rendezé-
séért megkapta a Capitano-díjat, az elõadást pedig a zsûri
a legjobbnak ítélte. Az elmúlt évi seregszemlén sokunk
egyes számú favoritja volt az általa színre vitt Ádám almái
a Radnóti Színház elõadásában, de láthattuk Orlai Pro-
dukcióban az ugyancsak remek Az oroszlán télent avagy
a Családi játszmákat. Hogy került a Kalucsni az asztalra?
– kérdeztem tõle.

– Göttinger Pál, a Móricz Zsigmond Színház fõrende-
zõje ajánlotta ezt a mûvet, amit elolvastam, és beleszeret-
tem – nyilatkozta a Nyíregyházi Naplónak. – Ismertem
már az íróját, Dragomán Györgyöt, akinek egy monológ-
ját, az Adrenalint 2014-ben elõadtam a Szépmûvészeti
Múzeumban, s több mûvét, így A fehér király címû regé-
nyét is nagyra tartom. Mindkettõnknek vannak személyes
élményeink a Ceausescu-korszak Romániájáról, hiszen õ
1988-ig, én 1997-ig éltem ott. Különösen a rendszerváltás
elõtti tíz év volt nagyon nyomasztó, amit remekül ad vissza
az író ebben a darabjában. Egy Romániából kitelepülni
akaró családról szól, amelyik ezért összeütközésbe kerül
a hatalommal. Bonyolítja a helyzetet, hogy az apának
korábban volt egy szeretõje, aki a helyi securitaté fõnöké-
nek a lánya. Egyrészt tehát egy családi bosszútörténet ez,
másrészt az elnyomás mechanizmusát is láthatjuk, milyen
az például, amikor az ember attól is fél, ha becsengetnek
hozzá. Elhangzik a darabban: „Nem az a kérdés, mit ke-
resnek, hanem az, mit találnak.” Nekem is volt olyan ba-
rátom, akinél nem találtak semmi büntetendõt, mert el-
tüntettem a lakásából, mielõtt megjött a szeku, viszont egy
kis üvegben ráleltek utazásból megmaradt minimális össze-
gû forintra, márkára és svéd koronára, ezért letartóztatták
illegális valutatartásért.

ÖRÖMMEL NÉZZE A KÖZÖNSÉG!

Mint Szikszai Rémusz elmondta, az alapötlet Euripidész:
Iphigénia Auliszban címû drámájából származik, amelyik
szerint ahhoz, hogy a görögök eljussanak Trójába, áldo-
zatra van szükség, ez pedig a fõvezér, Agamemnon lá-
nyának az élete. Dragomán mûvében a kislány lesz az,
de hogy milyen módon történik ez meg, az maradjon ti-
tok az elõadásig! A darab elsõ fele tragikomikus, ahogyan
véleménye szerint az életünk is többnyire ilyen, de aztán
jön egy pont, amelytõl kezdve már nyoma sem lesz a hu-
mornak. A mûvet a Kolozsvári Állami Magyar Színház vitte
színre elsõként, Budapesten pedig színmûvészetisek vizs-
gaelõadása volt iskolai körülmények között. Nem bánja,
hogy a darabot Magyarországon elõször õk mutatják be
kõszínházban, mert így nem hasonlítják majd korábbi elõ-
adásokhoz az ittenit. Nagyon fontosnak tartja, hogy min-
den szereplõnek meglegyen a maga igazsága, még ha
úgymond: negatív szereplõként ítéljük is meg az illetõt,
hiszen igazságok ütközése az egész életünk. Olyan szép
kivitelû elõadást szeretne látni majd, amelyikben a színé-
szek jól érzik magukat, az elsõ perctõl az utolsóig tudják,
hogy mit miért csinálnak, s amelyet örömmel néz a kö-
zönség.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)Szikszai Rémusz
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 24., vasárnap 18.00 Nyíregy-
háza Spartacus–Monor labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése
Február 25., hétfõ 21.30 NYKC–Ózd
kézilabda-mérkõzés közvetítése
Február 26., kedd 20.30 Fatum Nyír-
egyháza–Újpest röplabdamérkõzés
közvetítése

Február 23., szombat 18.00 Bem isko-
la, NYKC–Ózd kézilabda-mérkõzés
Február 24., vasárnap 14.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Monor
labdarúgó-mérkõzés
Február 25., hétfõ 19.00 Continental
Aréna, Fatum Nyíregyháza–Újpest röp-
labdamérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

CÍMVÉDÉS – ISMÉT KUPAGYÕZTES
A FATUM NYÍREGYHÁZA!

ÚSZNI JÓ! SPORTESZKÖZÖKET KAPTAK A GYEREKEK
Néhány hónapja a gerinctornán részt vevõk, most a

legkisebb úszók vehettek át eszközöket az Emberi Erõ-
források Minisztériuma Hiszek Benned Sport Program 1.
alprogramjának 3. üteme keretében. 1 millió forintos tá-
mogatásban részesítették a nagycsoportos óvodások és
az általános iskola alsó tagozatosai számára biztosított, a
Nyíregyházi Sportcentrum által lebonyolított „Úszni jó!”
programot. Úszódeszkákat, súlypontemelõ babákat, úszó-
sapkákat, és többek között egy speciális tárolót adott át a
kicsiknek Nyíregyháza polgármestere.

– A városi úszásprogram az önkormányzat finanszíro-
zásában immár 2013 óta nagy népszerûséggel mûködik,
közel kétezer nyíregyházi gyermek sajátíthatta el az úszás
alapjait ingyenesen. A Hiszek Benned Sport Program nyúj-
totta támogatás most lehetõvé tette sporteszközök és sport-
felszerelések beszerzését. De egyébként is támogatjuk a
gyerekek sportolását, jégidõt vásároltunk a diákoknak a

jégpályán, ahol ingyenesen korcsolyázhatnak, 80 millió
forintból megújítjuk az Arany János Általános Iskola és
Gimnázium uszodáját, és már épül az új uszoda, mely
õszre készül el a Continental Aréna mellett – magyarázta
dr. Kovács Ferenc polgármester.

A Sportcentrum vezetése örömmel fogadta az eszközö-
ket, mely segíti a kicsik edzéseit.

– Az úszás az egyik legegészségesebb sport, minden
sportolónak tudnia kellene úszni, mely remek kiegészítõ
lehet az edzések során. De az úszás akár életet is ment-
het, ezért is fontos, hogy minden gyerek sajátítsa el az
alapokat – mondta Sitku Ernõ, a Nyíregyházi Sportcent-
rum sportigazgatója.

Az „Úszni jó!” program keretében Nyíregyházán hét-
fõtõl csütörtökig 15-16 fõs csoportokban, 5 oktató bevo-
násával zajlik az úszásoktatás a gyerekeknek. Egy turnus-
ban 5 héten át, heti 2 alkalommal, azaz összesen 10 fog-
lalkozáson vehetnek részt a kicsik.

Megvédte címét a Magyar Kupában a Fatum Nyíregy-
háza. A nõi röplabdaegyüttes 3:0-ra verte a Békéscsabát
a döntõben. Az aranyérmes gárdát a Városházán is kö-
szöntötték.

Tatjana Matic szerezte az utolsó pontot a Fatum Nyír-
egyháza–Békéscsaba nõi röplabda Magyar Kupa döntõn.
A nyírségi gárda 2018 után 2019-ben is kupagyõztes lett.
A csapat 3:0-ra nyert a BRSE ellen Érden. A Városházán a
szabolcsi megyeszékhely polgármestere is köszöntötte a
csapat tagjait. Dr. Kovács Ferenc, a Magyar Röplabda Szö-
vetség elnökeként annak is örült, hogy sokat emelkedett a
színvonal.

– Nõi vonalon a válogatott mellett a klubcsapatok is
sokat léptek elõre, ezt bizonyítják a nemzetközi eredmé-
nyek. Az Extraliga létrehozása is jó döntés volt, nincs elõ-
re lefutott találkozó, és több csapat is esélyes a bajnoki
címre – köztük a Nyíregyháza is – mondta dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

Hollósy László vezetõedzõ szerint Nyíregyházán ko-
moly szakmai stábot alakítottak ki, ennek is köszönhetõ a
gyõzelem. A tréner bevallotta, maga sem számított arra,
hogy szettet sem veszít együttese.

– Mikor ott van az ember a gyõzelem kapujában, akkor
azt érzi, hogy szeretne minél hamarabb átlépni azon, és
megnyerni a meccset. Ez volt velünk is a harmadik szett
közepénél, nem engedtünk ki, de picit begörcsöltünk, így
csak akkor mertem elhinni, hogy kupagyõztesek vagyunk,
amikor az utolsó pontot is megszereztük. Fontos, hogy
Nyíregyházán felismerték, nem lehet a stábon spórolni,
ma már egy vezetõedzõ olyan, mint az angol futballbaj-
nokságban egy menedzser. Õ hozza meg a végsõ döntést,
de a stábtagoknak nagyon fontos szerepük van a napi
munka során – hangsúlyozta Hollósy László vezetõedzõ.

Az együttesbõl Genesis Francesco végig egyenletes tel-
jesítményt nyújtott. A feladó szerint tavaly meglepetés volt

a csapat gyõzelme, idén viszont sokan már a Nyíregyhá-
zát tartották esélyesebbnek.

– Amikor Magyarországra érkeztem, azt tapasztaltam,
hogy a Békéscsaba messze kiemelkedik a bajnokságból,
érezhetõ volt az erõfölényük. Nyíregyházán viszont évrõl
évre nagyon nagy munka folyik, ezért egyre több esély
van arra, hogy a legjobbak közé kerüljünk, és joggal céloz-
hatjuk meg az elsõ helyet – emelte ki Genesis Francesco.

A csapat mellett a szurkolók is kitettek magukért. Több
mint kétszáz drukker kísérte el õket a fináléra.

– Nemcsak egy tábor, hanem egy igazi közösség ala-
kult ki. Vasárnap délután, amikor a tévé is közvetíti a mér-
kõzést, 250 nyíregyházi szurkoló azért elutazott Érdre,
hogy buzdítsa a csapatot. Fiatalok és idõsek, családok

együtt szorítottak a sikerért, és egymásra találtak az együttes
tagjaival. Köszönjük nekik a segítséget – mondta Kósa
Árpád kabinetvezetõ.

A nõi röplabdaegyüttes fejlesztése nyolc éve kezdõdött.
Akkor egy komoly támogató állt a klub mellé, a munká-
nak pedig meglett az eredménye.

– Szépen lassan beérett a munka. 2011-ben álltunk a
csapat mellé, akkor a kiesés szélén állt a gárda, ám kitartó
munkával eljutottunk oda, hogy egymás után kétszer meg-
nyerte a Magyar Kupát a Nyíregyháza. A bajnokságban is
az aranyérem a cél – hangsúlyozta Litvai Zoltán, a Fatum
Property Kft. ügyvezetõje.

A következõ mérkõzését hétfõn az Újpest ellen vívja a
csapat.

A Városházán is köszöntötték a kupagyõztes röplabdásokat

Az új eszközöket dr. Kovács Ferenc polgármester adta át
a gyerekeknek
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PROGRAMOK FÉNNYEL ÉS ARANNYAL
Uzonyi Ferenc festõ-

mûvész képeibõl nyílik
kiállítás február 28-án a
Váci Mihály Kulturális
Központ fenntartása alatt
mûködõ Pál Gyula Te-
remben.

Az 1963-ban Hajdú-
böszörményben született
mûvész a Debreceni
Egyetemen Bényi Árpádtól tanult mûvészettörténetet.
Festészeti technikáit Kapcsa Jánostól és Gilbert
Lupfertõl sajátította el. Az elmúlt évek alatt több mint
30 önálló kiállítása volt. 2013-ban Kanadában a West
East Gallery által kiírt nemzetközi versenyen aranyér-
mes lett. 2017-ben a Párizsi Szalonon festménye a zsûri
egyik különdíját nyerte el. Még ez évben kiállítása volt
a párizsi Monod Galériában. 2018-ban egyik kuráto-
ra és résztvevõje volt a Párizsban kiállított magyar
mûvészeti csoportnak. 2018-ban õ lett Debrecenben
a „Város mûvésze”. Festményei a valóság és az „álom
határára” kalauzolják a nézõt.

A Fénnyel és Arannyal címû kiállítást dr. Vitéz Fe-
renc mûvészeti író nyitja meg. A tárlat március 30-áig
tekinthetõ meg a Pál Gyula Teremben (Nyíregyháza,
Vay Ádám krt. 18.). A megnyitóünnepség ingyenes és
nyilvános! Szeretettel várják az érdeklõdõket!

FOLYTATÓDIK AZ ALZHEIMER
CAFÉ SOROZAT

Már második éve minden hónap utolsó csütörtö-
kén megrendezik az Alzheimer Cafét, mely Alzheimer
betegségben szenvedõk hozzátartozóinak nyújt talál-
kozási lehetõséget, ahol megoszthatják egymás között
gondjaikat, problémáikat, személyesen tanácsot kér-
hetnek a jelenlévõ szakemberektõl.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ kötet-
len beszélgetésre várja a téma iránt érdeklõdõket feb-
ruár 28-án 15.00 órától, a Korona Hotel különtermé-
be. Meghívott vendég: Kõmûves Zsuzsanna szakpszi-
chológus.

Különleges divateseményre invitálja az érdeklõdõ-
ket március 8-án 17 órától a Fiatal Fogyatékkal Élõk
Otthonáért Egyesület (FIFOT). A nem mindennapi
show-mûsort a Nyíregyháza Táncklub produkciója, a
LIKE tehetségkutató egyik sikeres versenyzõje és Piszár
Tünde stíluskommunikátor stílustanácsai színesítik.

Míg a divatbemutatók nagy és neves divatházak leg-
újabb és az aktuális trendeknek megfelelõ kollekciókat
hivatottak bemutatni profi modellekkel, addig a FIFOT
kevésbé ismert és leginkább saját ötleteivel, részben pe-
dig támogatók kollekcióival kíván bemutatkozni a tava-
szi rendezvényen. A Korona Hotelbe szervezett nem
mindennapi divatshow érdekessége még, hogy a mo-
dellek maguk az egyesület tagjai lesznek, akik a hét-
köznapi öltözékek mellett sportos és alkalmi viseletben
is felvonulnak majd. A színpadon látottakat pedig Piszár
Tünde stíluskommunikátor stílustanácsai színesítik. Szó
lesz többek között az igényes megjelenés szerepérõl, a
színek és fazonok jelentõségérõl az öltözködésben, va-
lamint a fenntartható divat, vagyis a tudatos gardrób ki-
alakításának fontosságáról.

A március 8-ai, egyébként ingyenes rendezvénnyel is
azt szeretnék elérni, hogy minél többen tudjanak róluk. 
– Jó volna, ha többen megismernék a nevünket, szeret-
nénk ezzel az ingyenes és nyilvános bemutatkozással
lehetõséget adni azoknak a sorstársaknak is, akik eddig
még nem hallottak rólunk, de esetleg keresnek egy olyan
közösséget, mint a miénk. Végül, de nem utolsósorban
abban bízunk, hogy ezáltal támogatókra is találunk cél-
jaink mielõbbi eléréséhez – ajánlotta a programot
Tolnainé Sitku Erika, az egyesület elnöke. A  fogyaték-
kal élõ fiatal felnõttek önálló életvitelének elõsegítésé-
vel foglalkozó egyesület a hétköznapokban is igen ak-
tív. Legfõbb céljuk, hogy a fogyatékkal élõ fiataljaik szá-
mára otthont és munkahelyet teremtsenek, ahol segít-
séggel élhetik majd a saját és önálló életüket. – Ehhez
egy környezettudatos, energiatakarékos házat szeretnénk
építeni, ahol a jelenlegi formák szerint a támogatott lak-
hatás megvalósulhatna, továbbá számukra egy közös-
ségi teret létrehozni, ami a napközbeni elfoglaltságok
mellett számos érdekes és szórakoztató programot kí-
nálhatna bárki számára – emelte ki a FIFOT elnöke. El-
érhetõségük: www.fifot.hu.

NÕNAPI DIVATSHOW – MÁSKÉPP

EMLÉKEZÉS JÉGTÖRÕ MÁTYÁSRA, busóálarc készítése
február 22-én 13.00 órától az Orosi Fiókkönyvtárban.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olvasó-
kör találkozója február 22-én 16.00 órától a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Farsangok és bálok az irodalomban. Az
olvasóköri tagok kedvenc vidám történeteinek, verseinek elõ-
adása. Témavezetõ: dr. Nagy Balázs fõiskolai adjunktus.

TAPINTHATÓ VILÁG – Válts nézõpontot! – a Jósa András
Múzeumban. Megtekinthetõ: február 23–március 31-éig.

NYÍREGYHÁZI KÉZMÛVES ÉS ANTIK BÖRZE február 23-
án 10.00–13.00 óráig a Váci Mihály Kulturális Központban.
A belépés díjtalan!

EGYSZER MEGJAVULOK ÉN – Rozsnyai György táncdal-
estje február 23-án 14.00 órától a Városmajori Mûvelõdési
Házban. Közremûködik: a Centrum együttes. Belépõjegy az
elõadótól vásárolható (42/431-241).

HÜVELYK MATYI. A Burattinó Bábszínház elõadásai – feb-
ruár 23-án 16.00 (bemutató elõadás) és 24-én 10.00: Hü-
velyk Matyi. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II.
emelet.

KLASSZIKUS REMEKMÛVEK a Szabolcsi Szimfonikus Ze-
nekarral február 23-án 17.00 órától a Vikár Sándor Zeneis-
kola hangversenytermében. Közremûködik: Zsupos Gábor
kürtmûvész. Vezényel és a mûveket ismerteti: Szabó Soma.
A belépés díjtalan!

HOT MEN DANCE – SEXY VALENTIN február 23-án 19.00
órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Európa 10
legsármosabb férfi revü elõadója egy felejthetetlen élményt
tár elénk. Profi modellekbõl, táncosokból és énekesekbõl álló
férfi revütánccsapata közismerten egy hamisítatlan las vegasi
show-val készül.

„ARCOK ÉS KÖNYVEK...” Az MNL Sz-Sz-B Megyei Le-
véltára várja az érdeklõdõket február 25-én 13.00 órától az
„Arcok és könyvek a történettudomány mûhelyébõl” címû
sorozat következõ rendezvényére, a levéltár kutatótermébe.
Vendég: Müller Rolf, „Az erõszak neve: Péter Gábor” címû
kötet szerzõje. Beszélgetõpartner: Szemán László levéltáros.

VÖRÖS POSTAKOCSI február 25-én 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Vendég: Zalán Tibor.

BIBLIAI TÖRTÉNETEK – vetítéssel egybekötött elõadás feb-
ruár 26-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

AZ ACAPELLART ÉNEKEGYÜTTES KONCERTJE február
26-án 17.30-tól a Bencs Villában.

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

VEREBÉLYI MARIANN EMLÉKVERSENY – Megyei kollégi-
umok közötti asztalitenisz kupa február 27-én 9.00 órától a
Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR és a Nyírség Könyvtár
Alapítvány közös szervezéssel február 27-én 15.00 órai kez-
dettel író-olvasó találkozót tart. Meghívott vendég: Csabai
László nyíregyházi író. Helyszín: Nyírség Könyvtár Alapít-
vány helyisége (Ungvár stny. 5.).

SAKKSZAKKÖR február 27-én 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

SZÍVKLUB ELÕADÁS. A VMH Szívklubjának elõadására
várják az érdeklõdõket február 27-én 17.00 órától a Város-
majori Mûvelõdési Házban.

KIÁLLÍTÁS. Tõkei Péterné és Tõkei Péter kiállítása a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Megtekinthetõ: február 28-áig.

A BESSENYEI TÁRSASÁG vár minden érdeklõdõt követke-
zõ programjára február 28-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtár kamaratermébe. Dr. Dámné dr. Rácz Magdolna, a
Jósa András Múzeum irodalomtörténésze A négy Gyula tör-
ténete címmel tart elõadást Krúdy Gyuláról és családjának
történetérõl.

HANGVERSENY. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola hangversenytermében várják az érdeklõdõket az
iskola volt növendékeinek hangversenyére február 28-án
17.00 órától.

EMLÉKKIÁLLÍTÁS. Gyikó Gyula restaurátor és festõmûvész
vásárral egybekötött emlékkiállítása a Kállay Gyûjteményben.
Megtekinthetõ: február 28-ától.

INGYENES GERINCTORNA a Mozdulj Nyíregyháza! prog-
ram keretében február 28-án a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési
Színtérben.

„ALKOTÓ IDÕSEK”. Az Idõsügyi Tanács által „Alkotó idõ-
sek” címen meghirdetett pályázatra beérkezett pályamûvek
kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekinthe-
tõ: február 28-áig.

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

SZELLEMI OLIMPIA a VMH klubjainak tagjai között már-
cius 1-jén 9.00–14.00 óráig a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban.

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

TEOLÓGUSKONFERENCIA. A Doktoranduszok Országos
Szövetsége Hittudományi Osztálya várja az érdeklõdõket a
IX. Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológus-
konferenciájára március 1–3-áig. Helyszín: Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola. Részletek: www.nyir-
egyhaza.hu.

CANTEMUS BÉRLET 2018/19. Imádság – március 2-án
18.00 órától a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termé-
ben. Igor Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia. Gyöngyösi Leven-
te: In te, Domine, speravi. Közremûködnek: Cantemus
Vegyeskar, Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, Pro Musica Le-
ánykar, Obbágy Márta és Obbágy Anna (zongora), Matuz
István (fuvola), Onczay Csaba (gordonka), Baranyay László
(zongora). Vezényel: Szabó Soma.

SENIOR ÖRÖMTÁNC a Kertvárosi Közösségi Házban pén-
tek délelõttönként, 10.00–11.00 óráig. Vezetõ: Juhász Lász-
lóné. Bõvebb információ: 42/342-213, kertvaros@vacimuv.hu.

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.

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

ZENÉS ALAKFORMÁLÓ TORNA (hétfõ, csütörtök 18.30–
19.30), illetve FITT TORNA (szerda, péntek 17.30–19.00, al-
kalmanként vasárnap 17.00–18.30) Jobbágy Éva vezetésével a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban. A részvétel nem ingyenes.
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A SÓSTÓI SZÁLLÓ
A TÖRTÉNELEM VIHARAIBAN

A Pazár István tervei alapján, 1911-ben épült, késõbb
Krúdyról elnevezett sóstói szálló és vendéglõ a történe-
te során nemcsak a vendéglátást látta el, hanem más,
kényszerûségbõl kapott feladatokat is. Az elsõ világhá-
ború idején, amikor a front közelsége miatt Nyíregyhá-
zára érkeztek a sebesülteket szállító vonatok, akkor a
szálló volt az egyik hely, ahol hadikórházat rendeztek
be. A barakk kórház felépültéig több épületet is sebe-
sülteket ellátó hellyé alakítottak át a városban.

A második világháborút követõ évtizedben a hadi és
politikai foglyok szûrõállomását rendezték be az épü-
letben, ahogyan erre a szálló falán 1995-ben elhelye-
zett emléktábla is figyelmeztet. A szovjet fogolytábo-
rokból hazaérkezõket elõbb egy szûrõállomásra szállí-
tották, ahol ellenõrizték, hogy itthon kell-e még valami-
lyen felelõsségre vonásban részesülniük, vagy szabadon
hazamehetnek. Azonban az õket ért sérelmekrõl, meg-
próbáltatásokról évtizedeken át nem beszélhettek.


