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PROGRAMÖZÖN: FUTÁS, KIÁLLÍTÁS, MEGEMLÉKEZÉS
Dúskálunk a városi programokban. Szinte nincs olyan pontja Nyíregyházának, ahol

az elkövetkezõ napokban ne csábítanák rendezvényekkel az érdeklõdõket. Szomba-
ton reggel nyolc órakor például a Spuri Nyíregyháza szervez jótékonysági futást az
Erdei Tornapályára. A résztvevõk 4 és 8 kilométert teljesíthetnek, de gyerekfutam is
lesz. A kihelyezett perselybe bedobott adományokat a Bátor Tábor Alapítványnak ajánl-
ják majd fel. Szintén szombaton este tavaszköszöntõ bál lesz a Nyírszõlõsi Közmûve-
lõdési Színtérben, de mindeközben látogatható a Jósa András Múzeum Tapintható
világ – Válts nézõpontot!, valamint a Jégkorszak címû kiállítása is. A jövõ hét pedig
már javarészt az ünnepi megemlékezésekrõl fog szólni. A március 15-ei, városi ün-
nepség programjait megtekinthetik a 3. oldalon található plakáton. További programo-
kért lapozzanak a Napló 15. oldalára, valamint kövessék a nyiregyhaza.hu weboldalt.

EGYSZERRE INDULT TÖBB JELENTÕS BERUHÁZÁS
Múltkori kiadásainkban beszámoltunk róla, hogy zaj-

lik a Bujtosi Városliget újabb fejlesztése, elkezdõdött a
volt Vay Ádám laktanya területén a barna mezõs rehabi-
litáció és újabb óvodákban indult el az energetikai szem-
léletû renoválás. De az utakra is több helyen raknak ki
táblákat, amely az infrastruktúra további beruházásait
jelzi elõre.

Akik nemcsak a megszokott utakon közlekednek a vá-
rosban, láthatták, hogy ameddig lehetett, tél elején is dol-
goztak a kivitelezõk több helyszínen – a Törzs utcától a
Semmelweisig. Mostantól újra érvényes az önkormány-
zat tavaly sokszor hangoztatott kérése a járókelõk és az
autóvezetõk megértését kérve, hogy fokozott figyelemmel
közlekedjenek az érintett szakaszokon.

KERÉKPÁRON A BELVÁROSBÓL BORBÁNYÁIG

Az önkormányzat sikeres, uniós pályázatának köszön-
hetõen nemsokára kerékpárúton juthatunk el a belváros-

ból Borbányára, azaz a Kígyó utcától a Csárda utcára (és
a másik irányban a Szent István utcáig is kiépítik a Kállói
úton). A héten a munkagépek elindultak, és elkezdõdött
az ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése is a teljes, 7,8
kilométeres táv öt pontján. A Debreceni úton a felüljáró
mellett, valamint a Forrás áruház elõtti szakaszon egészen
a Dunapackig – itt a gépjármûforgalom nem lesz korlá-
tozva, de a gyalogosokat és kerékpárosokat kérik, hogy
nagyobb figyelemmel közlekedjenek. A Kállói úti vasúti
átjáró és az Építõ utca között 30 km/h sebességkorlátozás
lép érvénybe, s a gyalogosforgalom egy rövid szakaszon
el lesz terelve.

A  Kállói úton a Lujza és Bogyó utca között szintén 30-
as korlátozás lesz egy 300 méteres szakaszon, míg az 
Áfonya és Csárda utca közötti részen emellett a gyalogos-
forgalom lesz korlátozva, valamint helyenként a túloldal-
ra terelve. (Folytatás a 2. oldalon.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

TISZTELET A NÕKNEK

A modern társadalmakban a családanyák és a hölgyek legalább annyira kiveszik a részüket a munkából, mint az
erõsebbik nem képviselõi. Gyerekeket nevelnek, vezetik a háztartást, Nyíregyházán pedig törekednek arra, hogy ezt
ráadásul fitten is tegyék meg. Kedden, a „Mozdulj Nyíregyházán” Katus Attila tartott nekik egyórás alakformáló
edzést a Continental Arénában, ahol teljesen megtelt a küzdõtér. Tisztelet és megbecsülés jár nekik! Mindenért! Fotó: Szarka Lajos
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SZÉCHENYIS SIKER
A Bolyai Matematika Csapatverseny

országos döntõjébe a körzeti forduló
gyõzteseként bekerült a „Szikszi 10.
D” nevû csapata is, akik végül I. he-
lyezést értek el. A csapat tagjai: Gál
Péter, Pap Dániel, Páll Dominik és
Szabó Ákos 10. D osztályos tanulók.

MULATSÁG A KLUBBAN
Vidám hangulatú farsangi mulatsá-

got tartottak a Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központ 6. számú Idõsek
Klubjában. A zenés délutánon az idõ-
sek és az ott dolgozók is jelmezbe
bújtak és mûsorral kedveskedtek egy-
másnak.

FARSANGI ICE PARTY
Újra megtelt a Városi Jégpálya. Pén-

teken szervezték meg a Farsangi Ice
Show-t, hamvazószerda elõtt pár nap-
pal. Voltak, akik álarcban, míg mások
teljesen beöltözve léptek jégre. A han-
gulat óriási volt, DJ Hajnal szórakoz-
tatta az érdeklõdõket.

90. SZÜLETÉSNAP
90. születésnapja alkalmából Bakosi

Benõnét, városunk szépkorú polgárát
köszöntötte Tormássi Géza, közgyûlési
képviselõ és Kissné Orosz Anita, a Szo-
ciális és Köznevelési Osztály munka-
társa. Borika néninek két fia született,
akik 4 dédunokával ajándékozták meg.

IMRE BÁCSI NAGY NAPJA
Tóth Imre is betöltötte 90. születés-

napját. Õt Jeszenszki András közgyû-
lési képviselõ és Bodzás Sándorné, a
Szociális és Köznevelési Osztály mun-
katársa köszöntötte. Imre bácsi mai
napig tagja a Bolyai János Matemati-
kai Társulatnak.

ESZKÖZFELAJÁNLÁS
Tizenöt megyében mûködõ önkéntes

mentõszervezet vehetett át ár- és belvíz-
károk enyhítését célzó technikai eszkö-
zöket a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóságon. Ezekkel a jövõben hatéko-
nyabban segíthetik a katasztrófavédõk
esetleges kárfelszámoló munkáját.

TÖRTÉNELMI MOZAIKOK
Megjelent a Mozaikok sorozat ne-

gyedik kötete, Takács Péter történész
munkája. A könyv kiadását a Periféri-
án Alapítvány támogatta. A kötet elér-
hetõ a Jósa András Múzeumban és a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Képün-
kön a szerzõ és az alapítvány elnöke.

AFGÁN HATÁRSÉRTÕK
A Záhonyi Határrendészeti Kiren-

deltség munkatársai Tuzsér külterületén
elfogtak három külföldi férfit. A magu-
kat afgán állampolgároknak vallók ér-
vényes úti okmányokkal nem rendel-
keztek és magyarországi tartózkodásuk
jogszerûségét sem tudták igazolni.

KOMPLEX FELÚJÍTÁS VALÓSUL MEG
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Tünde utcán nemcsak a kerékpá-

ros-beruházás zajlik, hanem komplex
felújítás, az önkormányzat pályázatok és
projektmenedzsment referatúrájának tá-
jékoztatása szerint.

DOLGOZNAK A TÜNDE UTCÁN
A burkolat felújítását/megerõsítését két

és fél kilométeren végzik el a Debrece-
ni úti csomóponttól a Kállói úti csomó-
pontig, egyben kiépítik a hiányzó járda-
szakaszokat, s akadálymentesítik a meg-
lévõket, a buszmegállók felújításával
együtt. Mindegyik befejezõdik az idén.

A KERTVÁROSBAN IS FOLYTATJÁK
A Legyezõ és Dugonics utcákon teljes

szélességben felújítják az aszfaltburkola-

tot, s kiépítik a hiányzó járdaszakaszo-
kat, a kerékpárosok részére irányhelyes
kerékpárforgalmi létesítmény lesz az úton
– mint több helyen a városban, s a Derko-
vits utcát is rendbe rakják. Most a  Legye-
zõ utca közepétõl a Derkovits utca irá-
nyába kezdõdött el az út szélesítése és a
szegélyépítés – a fentebb is jelzett 30 km/
h sebességkorlátozással. A  Derkovits ut-
cán a csapadékcsatorna rekonstrukciója
folyik, a járda és kerékpárút szélesítése,
valamint padkafolyóka építése.

FOLYAMATOS A TÁJÉKOZTATÁS

A Városháza Sajtószolgálata az út- és
kerékpárút-építési munkálatok aktuális ál-
lásáról mostantól újra folyamatos tájékoz-
tatást ad.

A Nyíregyháza területére kihelyezett
154 térfigyelõ kamera célja – többek kö-
zött –, hogy a lakosság szubjektív bizton-
ságérzetét növeljék, de van, hogy olyat
látnak, amit eddig még soha...

Február 17-én érkezett a hír, hogy a tér-
figyelõ kamerák felvételei alapján szemét-
lerakókat értek tetten a közterület-felügye-
lõk. Ellenük szabálysértési feljelentést tet-
tek. Ez az ügy azonban csak egy volt a sok
közül: a térfigyelõ kamerák a nap 24 órá-
jában „munkában vannak”, és ha kell, a
rendõrségnek is segítenek.

FOLYAMATOSAN ÉRTÉKELIK

– Jelenleg a Közterület-felügyelet ügye-
leti központjába 154 kamera képe fut be.
Az ügyeleti központban a felügyelet 24 órás
szolgálat keretében figyeli a beérkezõ ké-
peket, értékeli, elemzi azokat. Ameny-
nyiben a szolgálatban lévõ felügyelõ olyan
eseményt lát a felvételen, amely beavat-
kozást igényel, és az a felügyelet hatáskö-
re, akkor a szolgálatban lévõ felügyelõket
értesíti, egyéb esetben a megyei rendõr-
fõkapitányság tevékenységirányító köz-
pontjának küld jelzést, ahonnan a hatás-
körrel rendelkezõ szervet irányítják a hely-
színre – tudtuk meg Bodrogi Lászlótól, a
Közterület-felügyelet felügyeletvezetõjétõl.

BÛNCSELEKMÉNYEKNÉL IS

– Eddig minden olyan bûncselekményt,
balesetet észrevettek a munkatársak, ami
a kamerák elõtt történt – folytatta. – Adat-
igényléssel elsõsorban a rendõrség fordul
hozzánk, bûncselekmények felderítésé-
hez, elkövetõk nyomon követéséhez, azo-
nosításához, közlekedési balesetek tisztá-
zásához kérnek ki felvételeket.

MUNKÁBAN A KAMERÁK

A térfigyelõ kameraközpont szerverei a
jelenlegi törvényi felhatalmazás alapján 8
napig tárolja a felvételeket, utána azok
automatikusan törlõdnek.

Néhány számadat az elmúlt két és fél
évrõl: 3 olyan bûncselekményt tapasztal-
tak a felügyelõk, ami a kamerák elõtt tör-
tént, ebbõl egy esetben az utcán szolgá-
latban lévõ felügyelõk akadályozták meg
a további rendbontást a rendõrség megér-
kezéséig. Több mint 250 esetben adtak ki
felvételt a nyomozó hatóságoknak.

A KÖZHIEDELEMMEL
ELLENTÉTBEN...

Térfigyelõ kamerák felvételei alap-
ján a Közterület-felügyelet munkatár-
sai – a közhiedelemmel ellentétben –
gépjármûvezetõvel szemben közigaz-
gatási bírságot, vagy szabálysértés mi-
att a vezetõ távollétében helyszíni bír-
ságot nem alkalmaztak. Ellenben a tér-
figyelõ kamerák által megfigyelt terü-
leteken elkövetett nagyszámú szabály-
talan parkolás vagy egyéb szabálysér-
tés miatt, mint például szemétlerakás,
a helyszínre vonuló felügyelõk számos
intézkedést hajtottak végre.

A felügyeletvezetõtõl megtudtuk, hogy
az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják,
Nyíregyházán a közterületi térfigyelõ ka-
merák által megfigyelt területeken bûncse-
lekmény alig, beavatkozást igénylõ sza-
bálysértés, szabályszegés is kevés szám-
ban fordul elõ.

– Megállapítható, hogy a térfigyelõ ka-
merák a szubjektív biztonságérzetet növe-
lik, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a
városlakók több helyrõl is jelezték igényü-
ket térfigyelõ kamerák felszerelésére.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)



FEJLESZTÉS

2019. MÁRCIUS 8. 3

LÁTVÁNYOS SZAKASZBAN A NYUGATI ELKERÜLÕ
Legalábbis a drónpilótánk számára... A Nyíregyházi Te-

levíziónak ugyanis a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztõ Zrt. engedélyével sikerült bejutni a fejlesztési terü-
letre, így olyat is láthattunk, amit egyelõre a közlekedõk
nem. Egyelõre, mert a NIF megerõsítette: jó ütemben ha-
lad a Nyugati elkerülõ továbbépítése, így az idén akár gu-
rulhatunk is rajta – a tervek szerint õszre kész lesz.

Két kivitelezõ részvételével és két újabb szakasszal válik
majd teljessé a Nyíregyházát elkerülõ út. A munkálatok
gõzerõvel zajlanak, látványos felvételeket készítettünk Nyír-
szõlõs környékén, a Tokaji, valamint a Tiszavasvári út von-
záskörzetében is. (Aki szeretne bõvebb galériákat böngészni
róla, a nyiregyhaza.hu oldalon megteheti – a szerk.)

HÍD ÉPÜL A VASÚT FELETT

A Nyugati elkerülõ második, az M3-as autópályától a
36-os számú  fõútig vezetõ szakaszát még 2015 õszén ad-
ták át, most pedig a harmadik és negyedik ütem építése
zajlik egyszerre. A harmadik szakasz a 36-os számú, azaz 
a Tiszavasvári utat és a 38-as számú, azaz a Tokaji utat köti
majd  össze. Ennél a résznél talán a leglátványosabb, hogy
a vasúti sínek  felett hidat építenek majd, a felvételeken jól
látszik, hogy itt is  gõzerõvel zajlanak a munkálatok, amit
megerõsített kérdésünkre a beruházó Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztõ Zrt. szóvivõje is. – Megkezdõdtek a mûtárgy-
nak a cölöpözési munkálatai és ha marad ez a kellemes 
idõ, ami most is van, akkor tervezetten májusban a hídge-
rendákat is beemelik – mondta Kiss Boglárka.

A fejlesztés másik, azaz összességében már negyedik
üteme a 38. számú fõút és a 3822. jelû út között történik,

tehát a Tokaji utat kötik majd össze a Nyírszõlõsi úttal,
utóbbinál is lesz majd új körforgalom. Pontosan emiatt
volt szükség az építési engedély módosítására és új nyom-
vonalra  történõ áttervezésre. – Az engedélyezési  tervek
elkészültek, az illetékes hatóság már kiadta a módosított
építési engedélyt. Ezt követõen, jelenleg a megvalósítás-
hoz szükséges kiviteli tervek elkészítése van folyamatban.
Itt úgy tervezzük az ütemezést, hogy várhatóan március
végén, április elején kezdõdhetnek meg az építési mun-
kálatok. Most is van persze munkavégzés a tervezett kör-
forgalom területén, elsõsorban közmûkiváltási munkála-
tok zajlanak, a látványosabb földmunkák azok majd a
hónap végén, jövõ hónap elején lesznek – tájékoztatott a
NIF szóvivõ. Ez az úgynevezett bevágásos szakasz a
Nyírszõlõsi és a Tokaji út között van: itt a Nyugati elkerü-
lõ egy dombon vág keresztül, a két oldalánál rézsûvédel-

met alkalmaznak, fûmagos textilpaplanra terítik a humuszt.
A  4,1 kilométeres szakaszt több szervizút, valamint 3900
folyóméter árokrendszer kíséri. A Tokaji út felé közeledve
pedig a Simai fõfolyásnál mederburkolást végeznek.

MENTESÍTI A BELVÁROST

A Tokaji útnál érnek össze a kivitelezési munkálatok,
azaz itt találkozik majd a Nyugati elkerülõ két újabb sza-
kasza. A fejlesztéssel válik majd teljessé az elkerülõ út,
így mentesülhet a belváros a kamionforgalomtól. Mindkét
új, épülõ szakasz 2x1 forgalmi sávos autóút lesz, azokon
90 km/h-s sebességgel tudnak majd haladni a közleke-
dõk. A továbbépítések a város gazdasági fejlõdését és köz-
lekedési feltételeinek javítását is  szolgálják.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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MÁR NEMCSAK BELÜL, DE KÍVÜL IS SZÉPÜL AZ ÚJ SZÁLLODA
A belsõépítészeti

munkák mellett már a
külsõ térburkolat építé-
se is folyik az új, négy-
csillagos, 122 szobás
szálloda építkezésén,
Sóstógyógyfürdõn.

A tervek szerint nyár
elején nyitja meg kapuit
Nyíregyháza legújabb,
zöldmezõs beruházása-
ként épülõ szállodája,
egyben a Hunguest
Hotels lánc 27. egysége.

A Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn 4 milliárd forintból épü-
lõ, 9 ezer négyzetméter alapterületû, 122 szobás szálloda
a megyeszékhely legkomplexebb szolgáltatást nyújtó szál-
lodája lesz. Ez a közvetlenül mellette található  AQUARIUS
Élmény- és Parkfürdõhöz, illetve annak balneoterápiás
szolgáltatást nyújtó gyógyászati részlegéhez egy zárt híd-
dal kapcsolódik majd, így a hotel vendégei szabadon hasz-
nálhatják a létesítmény szolgáltatásait is. A szállodából
néhány perces sétával több turisztikai látványosság is el-
érhetõ lesz, így például az Európa legjobbja díjjal kitünte-
tett, 35 és fél hektáros nyíregyházi állatkert, illetve a mú-
zeumfalu.

MÉLYGARÁZS IS LESZ

Az épület már a 2017-es év végére szerkezetkész volt,
tavaly áprilisban pedig aláírták az üzemeltetési szerzõ-
dést a Hunguest Hotels Zrt.-vel. A legnagyobb hazai szál-
lodalánc a következõ 10 évben összesen 1,2 milliárd fo-
rint koncessziós díjat fizet a tulajdonosoknak. Természe-
tesen így a hotelt saját arculatukra formálják, megadták a
módosítási igényeiket. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója elmondta, most meg-
kezdték a kinti munkálatokat is, a térkövezés folyik a mély-
garázs irányába, de a napokban indul a déli homlokzat
befejezése, amely a hónap közepére készülhet el.

TAPÉTÁZZÁK A LAKÓTEREKET

Bent az épületben már több mint száz szobában kezdõ-
dik a szerelvényezés a fürdõszobákban, illetve a lakótereket
tapétázzák, lerakják a padlószõnyeget. Ezzel párhuzamosan
megindultak a közbeszerzési eljárások is. Ezek a konferen-
ciaterem, a konyha, a belsõ burkolatok kialakítását, a bútor
és egyéb, a szálloda mûködtetéséhez szükséges eszközöket
érintik. Amikor a térburkolatokkal körbe érnek, várhatóan
március végén megkezdõdik az intenzív kertépítési munka.
A 122 szobás, négycsillagos hotel a tervek szerint nyár ele-
jére készül el, és fogadhatják majd az elsõ vendégeket.

(Szerzõ: Bruszel Dóra, Szoboszlai Tibor)

TUMULTUS AZ UTAKON – ÉRKEZIK A KÖVETKEZÕ HOSSZÚ HÉTVÉGE
EGYRE TÖBBEN FOGLALNAK SZÁLLÁST NYÍREGYHÁZÁN

Több mint három hónapot kellett várni arra, hogy be-
köszöntsön az idei év második hosszú hétvégéje, ami már-
cius 15-én kezdõdik. Ennek is köszönhetõ, hogy nõtt az
utazási kedv, egy átlagos tavaszi hétvégéhez képest a dup-
lájánál is nagyobb lesz a forgalom a nemzeti ünnep ide-
jén – de nem csak ilyenkor. Keresztes Nórától, a Szallas.hu
marketingmenedzserétõl megtudtuk, az idei adatokat néz-
ve, a tavalyi évhez képest már most 24,2 százalékkal több
foglalás érkezett például Nyíregyházára is.

Idén hat hosszú hétvége vár ránk, rögtön a második jövõ
hét péntek-szombat-vasárnap. Ilyenkor pedig, már szinte
megszokott, hogy több mint a kétszeresére nõ a belföldi tu-
rizmus forgalma – derült ki a Szallas.hu friss elemzésébõl,
amelybõl látszik az is, hogy az átlagos foglalási érték közel
ötvenezer forint – körülbelül ötödével több mint egyébként
ebben az idõszakban –, jellemzõen két éjre szól, a szállás-
helyek típusát illetõen pedig a wellness a legnépszerûbb.

A FOGLALÁSOK ZÖME BELFÖLDRE SZÓL

– A hosszú hétvégék jelentõsen befolyásolják a belföldi
és külföldi turizmust egyaránt. A 3-4 napos hosszú hétvé-
gék alatt jellemzõen a belföldi turizmus élénkül jelentõ-
sen, illetve a közeli, szomszédos országokba (Románia,
Erdély, Lengyelország, Szlovákia, Horvátország) szeretnek
elutazni a nálunk foglalók. Általában erre az idõszakra is
érvényes, hogy foglalóink 80 százaléka belföldre, míg 20
százalékuk külföldre foglal. A Top 5 külföldi úti cél között
szerepel Zakopane, Prága, Krakkó, Torockó és Pozsony is
– tudtuk meg Keresztes Nórától.

AKÁR EGY ÉVVEL ELÕRE

Magyarország legnagyobb szállásfoglaló oldala, a
Szallas.hu tapasztalataiból kiderül, hogy foglalóik egyre
tudatosabban tervezik meg utazásaikat.

– Körülbelül 130 nappal elõre foglalnak a magyar uta-
zók, de nem ritka az olyan sem, aki fél vagy akár egy
évvel elõre teszi meg mindezt.

TOVÁBB MARADNAK A VÁROSBAN

Bár még négy hónap hátra van az idei turisztikai sze-
zon kezdetéig és sokan csak ezután fogják eldönteni,
hogy hol töltsék hosszabb-rövidebb szabadságukat, a
Szallas.hu már jelentõs Nyíregyházát érintõ adatokkal
rendelkezik a 2019-es foglalásokra nézve. Ezekbõl ki-
derül, hogy most – a tavalyi évhez képest – több mint
24 százalékkal több foglalás érkezett a szabolcsi me-
gyeszékhelyre. Az átlagos vendégszám 3,15 fõ (+2,4
százalékkal több mint tavaly), és az átlagos foglalási
hossz 2,37 nap (+4,71 százalékkal több mint tavalyi
évben). A Nyíregyházára érkezõ vendégek átlagosan 56
924 forint értékben foglaltak, a legnépszerûbb hoteltí-
pusok pedig a három-, illetve a négycsillagos hotelek,
valamint a panziók.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

AZ ELÕTTÜNK ÁLLÓ HOSSZÚ HÉTVÉGÉK

A VENDÉGEK KÉNYELMÉT SZOLGÁLJA MAJD TÖBBEK KÖZÖTT A:

– 200 fõ befogadóképességû konferenciaterem,
– business corner,
– kerékpártároló,
– 90 férõhelyes mélygarázs,
– több mint 60 felszíni parkoló.

– 195 férõhelyes, teraszos étterem,
– drinkbár,
– mini wellnessegység,
– gyermek élménysziget,
– fitneszterem,

Június 8-9-10.
Augusztus 17-18-19-20.

November 1-2-3.
December 24-25-26-27-28-29.

Március 15-16-17.
Április 19-20-21-22.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ELSÕ FÉLÉVES ADÓHATÁRIDÕ!

Tisztelt Nyíregyháziak!

A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya a napokban értesíti ügyfeleit a nyil-
vántartott adózók folyószámla-egyenlegérõl, a 2019. február 20-áig beér-
kezett befizetések figyelembe vételével. Az értesítõ tartalmazza az adózó
tavalyi évrõl elmaradt tartozását és a 2019. évre esedékes helyi adókat,
valamint a gépjármûadót és az esetleges késedelmi pótlékot. Az Adóosz-
tály 46 741 db értesítõt küldött ki, amelyhez magánszemélyek esetén csek-
ket is mellékeltek.

A 2019. I. félévre esedékes adók befizetési határideje – a nemzeti ün-
nep és az azt követõ hétvége miatt – március 18-a, hétfõ.

A magánszemélyek csekken, míg a cégek és vállalkozók átutalással tel-
jesíthetik esedékes adófizetési kötelezettségeiket.

Az adóhatóság felhívja ügyfelei figyelmét arra, hogy a fizetési határidõre
érdemes odafigyelni, mivel azoknak az adózóknak, akik fizetési kötele-
zettségüknek határidõ után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell felszá-
mítani, illetve az adó meg nem fizetése esetén a pótlékkal növelt tartozást
végrehajtási eljárásban szedi be az önkormányzati adóhatóság, amelynek
megindítására külön felhívás nélkül is lehetõség van. 2019. január 1-jét
követõen esedékessé váló késedelmi pótlék mértéke emelkedett, minden
naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség elõtti igénybevétel
(felszámítás) idõpontjában  érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékpont-
tal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék után
további késedelmi pótlékot nem számít fel adóhatóságunk.

Köszönjük, hogy az adók határidõben való befizetésével hozzájárulnak
a mi városunk, Nyíregyháza fejlõdéséhez.

Dr. Kása Brigitta
aljegyzõ

EZER OVIST ÉRINTENEK AZ ÚJABB FELÚJÍTÁSOK
TÖBB BÖLCSISNEK LESZ HELY NYÍREGYHÁZÁN AZ ÚJ CSOPORTSZOBÁKKAL

  A Családbarát, munkába állást segítõ intézmények
fejlesztése címû uniós pályázat 900 millió forintos támo-
gatásával újabb nyolc óvoda és egy bölcsõde komplex
korszerûsítése valósul meg a jövõ év szeptemberéig Nyír-
egyházán. A cél az óvodai ellátáshoz való hozzáférés ja-
vítása és a szolgáltatások minõségének fejlesztése, a
kisgyermeket nevelõk munkavállalásának segítése.

 
A munkák március elején a terveknek megfelelõen el is

kezdõdtek, a projekt zárásának idõpontja pedig a jövõ év
augusztusa. A több fejlesztési helyszín közül a Tas utcára
látogatott stábunk, hiszen ott óvodai mellett bölcsõdei fej-
lesztés is zajlik.

NÕ A FÉRÕHELYEK SZÁMA

Jászai Menyhért alpolgármester a
Nyíregyházi Televíziónak azt mond-
ta, a beruházás az óvodákban több
mint ezer férõhelyet érint. – Az épü-
leteket kívül-belül felújítjuk, figye-
lünk a játszóparkokra, és eszközö-
ket is beszerezhetnek az intézmé-
nyek. Emellett a Tas utcai korábbi
bölcsõdében visszaállítjuk az erede-
ti funkciót. Itt két csoportszobát ala-
kítunk ki, ezzel 24 fõvel emelkedik

majd a bölcsõdei férõhelyek száma – emelte ki az alpol-
gármester. Az intézményfelújítások engedélyes és kiviteli

tervei elkészültek, a kivitelezõkkel a vállalkozási szerzõ-
déseket megkötötték. A korszerûsítési munkák az Esz-
terlánc Északi Óvoda Székhelyintézményét is érintik.
Szikszainé Kiss Edit intézményvezetõ kérdésünkre hang-
súlyozta, a beruházás idején is a gyerekek biztonsága és
komfortérzete a legfontosabb. – Nagy öröm számunkra,
hogy új tornaszobát kapunk, emellett kicserélik az ajtó-
kat, a burkolatokat és tisztasági festésre is sor kerül.

A városvezetés programjának megfelelõen 2020 végé-
ig minden ilyen intézményt érint a korszerûsítés. E prog-
ram keretében a munkák már márciusban elkezdõdnek

az Eszterlánc mellett a Búzaszem Nyugati Óvoda Ben-
czúr téri Tagintézményében, a Gyermekek Háza Déli
Óvoda Kassa úti Telephelyén és a 14. sz. Bóbita Bölcsõ-
dében. Áprilisban indul a felújítás a Búzaszem Nyugati
Óvoda Gyermekkert Tagintézményében, a Tündérkert
Keleti Óvoda Margaréta Tagintézményében, az Eszterlánc
Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézményében és az
Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézményé-
ben. 2020-ban pedig a Tündérkert Keleti Óvoda Nefe-
lejcs Tagintézményét is komplexen felújítják a pályázati
forrásból.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Jászai Menyhért

Tavaly év végére megújult a Stadion utcai Micimackó Bölcsõde is
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SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL ÉS CIVILEK
TÁMOGATÁSÁRÓL IS DÖNTÖTTEK

Múlt csütörtökön tartotta februári ülé-
sét a nyíregyházi közgyûlés. A képviselõk
többek között döntöttek a Nyíregyházi Él-
sport Nonprofit Kft.-vel szponzori szerzõ-
dés megkötésérõl, a szociális rászorultság-
tól függõ egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátások bõvítésérõl,
valamint a helyi önszervezõdõ közösségek
idei pénzügyi pályázatairól.

A két közgyûlés között történt események
összefoglalóját fontos információval egészí-
tette ki dr. Kovács Ferenc polgármester. El-
készült a Panelkutatás, amely a nyíregyhá-
ziak életminõségének változását vizsgálja
egy tízéves periódusban. Ebben impozáns
és pozitív adatok jelentek meg.

NÖVEKVÕ PÁLYÁN

Például az átlagjövedelem 2010-ben 68
ezer 504 forint volt, 2018-ra 96 ezer fo-
rintra emelkedett, ez több mint 40 száza-
lékos növekedés. Ezzel együtt a jövedelmi
szegénység a nyolc év alatt 16,6 százalék-
ról 12,7 százalékra csökkent. (A kutatás
összegzésérõl nemrégiben olvashattak a

Naplóban, az egyes témák részletes kifej-
tését pedig folyamatosan követhetik nyo-
mon – a szerk.)

SÓSTÓI FELÜLJÁRÓ

A napirendek tárgyalása során elhang-
zott, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. meg-

kereste az önkormányzatot, hogy a 3834.
számú út Nyíregyháza közigazgatási terü-
letén lévõ, országos közút funkciót nem
ellátó út ingatlanát térítésmentesen átadja
a városnak. Az ingatlan természetben a
sóstói felüljáró területe. Ez a Magyar Ál-
lam tulajdonában és a társaság vagyonke-
zelésében van, országos közútnak nem
minõsül, azt a NYÍRVV Nonprofit Kft. helyi
közútként kezeli és üzemelteti. A tulajdon-
viszony rendezése a fenntartási és üzemel-

természetben nyújtott szociális ellátások-
ról szóló rendeletet. Bár a mindenkori leg-
kisebb öregségi nyugdíjminimum összege
az elmúlt idõszakban nem változott, emel-
kedett a minimálbér és bérminimum, va-
lamint a nyugellátások mértéke is. Tovább-
ra is cél a leghátrányosabb helyzetben élõk
támogatása, ezért a méltányossági ápolá-
si díj összegét, valamint a háztartások ese-
tén a lakásfenntartási támogatás összegét
emelték. Fokozottabban támogatják a fel-
sõoktatásban tanulókat és családjukat.
Emellett több támogatási forma esetében
emelték az egy fõre jutó havi jövedelem-
határt, valamint egyes ellátási típusoknál
az adható támogatás mértékét is. Az el-
múlt évek adatai alapján végzett számítá-
sok szerint a segélyezésre az idei költség-
vetésben a fedezet biztosított.

CIVILEK TÁMOGATÁSA

Megtörtént a helyi önszervezõdõ közös-
ségek 2018-as évre biztosított pályázati tá-
mogatásainak pénzügyi elszámolása, vala-
mint az önkormányzati rendelet alapján be-
nyújtott pályázatok elbírálása is. A város
ezek támogatására az idei költségvetésben
25 millió forintot különített el. A Civil Alap-
hoz 67, a Kulturális Alaphoz 22, a Város-

Dr. Adorján
Gusztáv, a Fidesz-
KDNP frakcióve-
zetõje örül annak,
hogy az önkor-
mányzatnak újra
van lehetõsége a tá-
mogatottak körének
bõvítésére. Ez egy pozitív rendeletmódosí-
tás szerinte, több rászorulót tudnak segíte-
ni, ezt a jövõben is szeretnék folytatni.

Jeszenszki András,
az MSZP önkor-
mányzati képviselõje
úgy látja, a törvényi
döntés leképezésérõl
van szó, de a szociá-
lis ellátások jelentõs
része elkerült az ön-

KÉPVISELÕK A TÁMOGATÁSOK EMELÉSÉRÕL

tetési állapotoknak megfelelõ helyzetet hoz
létre.

KOSÁRLABDA-TÁMOGATÁS

A közgyûlés jóváhagyta a Nyíregyházi
Élsport Nonprofit Kft.-vel kötendõ szpon-
zori szerzõdést. Ez azt jelenti, hogy a
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-
nek biztosított éves mûködési támogatás-
ból 60 milliót átcsoportosítanak a felnõtt
férfi kosárlabda biztonságos mûködési fel-
tételeinek megteremtéséért létrejött tár-
saságnak.

SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT

A képviselõk módosították a szociális
rászorultságtól függõ egyes pénzbeli és

stratégiai és Környezetvédelmi Alaphoz 15,
a Közbiztonsági Alaphoz 17, az Ifjúsági
Alaphoz pedig 11 pályázat érkezett.

KERÉKPÁROS PÁLYÁZAT

A közgyûlés jóváhagyta az Innovációs
és Technológiai Minisztérium által kiírt,
Kerékpárral 7 határon át elnevezésû prog-
ramsorozat keretében, egyedi támogatás
igénylésére benyújtandó pályázatot is. En-
nek köszönhetõen egy környezettudatos
szemléletet erõsítõ, határokon átnyúló ke-
rékpártúrát terveznek, helyszíne a Fehér-
gyarmat–Szatmárnémeti között található 49
kilométeres kerékpárút. A projekt összkölt-
sége 500 ezer forint, a pályázat önerõt nem
igényel.                (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

kormányzatoktól. A költségvetés elfoga-
dásakor is hiányolták, hogy nem tudják
nominál értéken összehasonlítani a támo-
gatásokra fordított összegeket, milyen
módon segít az állam, valamint az ön-
kormányzat.

Bakó József füg-
getlen önkormány-
zati képviselõ sze-
rint mindenki tud-
ja, hogy a megyé-
ben milyenek a jö-
vedelmi viszo-
nyok, ezért fontos,
hogy a rászorulók

több támogatást kapjanak. Egy tanul-
mány szerint a megyei emberek most ke-
resnek annyit, mint a fõvárosiak tíz év-
vel ezelõtt.
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GYÓGYÍTHATATLANOK „MENEDÉKE”A HALÁL ELÕTT
„…A HOSPICE RÉSZLEGEN NEM ÉREZTÜK, HOGY APU AZ ÉLET UTOLSÓ SZAKASZÁN JÁR”

Menthetetlen, végstádiumba került daganatos betege-
ket ápolnak a hospice osztályokon. Az itt fekvõk élete
ugyan a végéhez közeledik, de még hátra van belõle né-
hány hét, pár hónap, talán egy év. Ezt az idõt már sem
megrövidíteni, sem meghosszabbítani nem lehet, de tel-
het méltóságban, tiszteletben, szeretetben…

A legtöbben úgy gondolnak a hospice-ra, mint egy ször-
nyû helyre, amelyet a fájdalom, a szomorúság, az élet-
halál harc és az elmúlás leng körbe. Nehéz legyõzni a
félelmet és belépni a részleg ajtaján, kívülrõl a folyosó is
még oly hosszúnak tûnik. Látni majd fájdalmat a betegek
szemében? Miként lehet és kell együttérezni egy ilyen
helyzetben? Mit tegyél, hogy ne mutasd magadon a saj-
nálatot, a részvétet? Szomorúan nézz rájuk, vagy merj
mosolyogni? Nincs idõ megtalálni a válaszokat. Nyílik az
ajtó. A Jósa András Oktatókórház Onkoradiológiai Osztá-
lyának Hospice részlegén járunk.

A MÉLTÓSÁG MEGÕRZÉSE IS A CÉL
A hospice a súlyos betegségük végstádiumában

lévõ, elsõsorban daganatos betegek humánus, össze-
tett ellátását jelenti. Ide azt követõen kerülnek be a
betegek, miután befejezõdött aktív daganatellenes
kezelésük, nincs további gyógyszer, amit az onkoló-
gián kaphatnának.

MEGSZÛNIK AZ IDÕ

Csak egy lépés az ajtótól és megérzem: itt az idõ fogal-
ma teljesen átértékelõdik. Nincs rohanás, nincsenek vér-
vételek, vizsgálatok, és a betegeken sem a szorongás lát-
szódik. Csend van. De ez a csend nem a haldoklásról szól,
hanem a fájdalomcsillapításról, a testi-lelki panaszok ke-
zelésérõl, hogy a beteg életének utolsó szakaszát elvisel-
hetõvé, tartalmassá, szeretetben gazdaggá tegyék.

ÁTTÉTEK VOLTAK A TESTÉBEN

Egy nap telt el azóta, hogy a Hospice részlegen meg-
üresedett egy ágy. A nõvérektõl tudom meg, hogy tegnap
elveszítettek egy beteget. Kovács bácsi egy hónapot töl-
tött a Hospice részlegen. Lányával, Ildikóval, egy kórházi
tömbbel arrébb ülök le beszélgetni.

– Január 3-án hozta be apukámat az Országos Mentõ-
szolgálat a sürgõsségire, hasi panaszokkal. Bár ott meg-
kapta a lehetõ legjobb ellátást, de már este közölték ve-
lünk, hogy valószínûsíthetõen gyomorrákja van, máj át-
téttel. A sürgõsségirõl a belgyógyászati osztályra kerültünk
Polecsányi Béla doktor úrhoz. A különbözõ vizsgálatok-

tak minket tájékoztatni. Ha lehet ilyet mondani, apu na-
gyon jól érezte magát ott. Mindenekelõtt azért, mert látta
a nõvérekben elsõsorban azt az empátiát, ami magasan
fölülmúl minden egyes embert, és a határozottságot, azt,
hogy biztonságban érezte magát ott. Õ is, és mi is beszél-
hettünk pszichológussal, amikor jeleztük, hogy nem tudja
a húst megrágni, rögtön változtattak a diétáján, de még a
takarító személyzet is elõzékeny volt, mindig megkérdez-
ték, hogy bejöhetnek-e.

NEM SAJNÁLTAK, HANEM EGYÜTTÉREZTEK

– A kórházi személyzet szemében sosem a sajnálatot
láttuk, hanem inkább az együttérzést, hogy itt vannak, és
azért vannak, hogy segítsenek nekünk. Nem is éreztük,
hogy egy Hospice részlegen vagyunk, sõt, azt sem, hogy
egy kórházban. Mindig, mikor beléptünk a folyosó ajta-A Hospice részleget az onkológiai tömb (narancssárga

épület) 3. emeletén alakították ki

Már egy éve, hogy a Jósa András Oktatókórházban ta-
valy februárban megkezdte mûködését a Hospice rész-
leg öt kórteremmel és nyolc ággyal. Azóta 152 beteget
kezeltek. – Hatalmas igény van az elhelyezésre, várólis-
tával kell számolni, hónapok óta telt házzal dolgozunk –
tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Vass Judit részlegve-
zetõ fõorvos. Ide terminális állapotú daganatos betegeket
veszünk fel, akik már csak palliatív terápiában részesül-
nek, vagyis aktív onkológiai kezelést, kemoterápiát, su-
gárkezelést nem kapnak. Õket holisztikus módon kezel-
jük, mind a testi, mind a lelki, mind a szociális igényeik-

rõl igyekszünk gondoskodni. Itt már nem a beteg meg-
gyógyítására, hanem az emberhez méltó halálig tartó
kezelésre törekszünk. Célunk, hogy a lehetõ legjobb élet-
körülményt biztosítsuk számukra. A Hospice részlegen
nincs látogatási rend sem, a  betegek  mellett  lehetnek 
a  hozzátartozók  igény  szerint  éjjel, nappal. Arra is van
lehetõség, hogy  a  hozzátartozó  ott  aludjon  a  beteg 
mellett. A Hospice részlegen az ellátás ingyenes, nem
kell érte térítést fizetni. A betegfelvételt a kezelõorvos, a
beteg, vagy a hozzátartozó is kezdeményezheti, elõzetes
onkológiai konzíliumot követõen.

HATALMAS IGÉNY VAN RÁ

ján, a csenddel szembesültünk. A jó csenddel. Anyukám
párszor bent aludt apu mellett, de nem sokszor, mert az-
tán rájött, hogy apu biztonságban van és ezt az utat neki
kell végigjárnia. Most fáj az elvesztése, de tudjuk, méltó
módon, szépen ment el.                  (Szerzõ: Bruszel Dóra)

ból végül egyértelmûen kiderült, hogy apukám testében
áttétek vannak már mindenütt, ami nem operálható, nem
sugarazható és nem is kemoterápiázható. Három hóna-
pot adtak neki. Megkérdeztem doktor úrtól, hogy ezek után
mi a teendõ, és õ ajánlotta a Hospice részleget, ahová
csak olyan betegek kerülhetnek, akik már az út vége felé
járnak.

EMPÁTIA, BIZTONSÁG, SZERETET

– Bár tudtuk, hogy várólista van, feliratkoztunk. Január
28-án aztán felhívott dr. Vass Judit részlegvezetõ fõorvos,
hogy „sajnos” megüresedett egy hely, és befeküdhet édes-
apám. Végül pont egy hónapot töltött ott, de mindent, ami
az alapápoláshoz és a hospice-hoz, mint speciális ápolás-
hoz tartozik, megkapott. A nap 24 órájában nézhette a
tévét, mi bármikor ott lehettünk mellette. A nõvérek végig
figyeltek rá, ellenõrizték az állapotát, folyamatosan tud-

VÁLLALKOZÓI TÉMAHÉT

Ötödik jubileumát ünnepli a Pénz7,
vagyis a Pénzügyi és Vállalkozói Témahét,
ami az elõzõ négy év kedvezõ tapasztala-
tai és a kiemelkedõ iskolai érdeklõdés alap-
ján a 2018/2019. tanév rendjében ismét
szerepelt február 25. és március 1. között.

A program együttmûködõ szakmai part-
nerei az Emberi Erõforrások Minisztériumá-
nak projektvezetése mellett a Pénzügymi-
nisztérium, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium, a Magyar Bankszövetség, a
Pénziránytû Alapítvány, valamint a Junior
Achievement Magyarország Alapítvány.

A Vállalkozói Témahét keretében rend-
kívüli tanórát tartott Pölöskei Gáborné, az
Innovációs és Technológiai Minisztérium
szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
helyettes államtitkára a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum Wesselényi Miklós Szak-

RENDKÍVÜLI TANÓRA A WESSELÉNYIBEN

gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollé-
giumában. Mint elmondta, a témahetek
nem véletlenül célozzák meg a digitális
tudást, a pénzügyi és vállalkozói ismerete-
ket, valamint a fenntarthatóságot. Ezeket
érdemes a tanórákon túl másképpen, más-
hogyan is megközelíteni. A cél, hogy a di-
ákoknak legyenek saját, kreatív ötleteik,
össze tudják kapcsolni a dolgokat, akár pro-
jektekben is gondolkodjanak.
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TELT HÁZ VAN AZ IDÕSOTTHONOKBAN
Bár nagy igény van rá, általában mégis meglehetõsen

nehéz bekerülni egy-egy idõsek otthonába. Kivétel nél-
kül szinte mindenhol elõször várólistára kerülnek az idõ-
sek, és nem ritka, hogy azon akár egy évet is eltöltenek,
mielõtt végre szobát kapnának valamelyik bentlakásos
intézményben. A probléma nem új keletû, mára minde-
nütt jellemzõvé vált.

Több mint egymillió 70 évnél idõsebb ember él ma Ma-
gyarországon. Egy részük házastársukkal, családja köré-
ben tölti idõskorát, de vannak, akik idõsotthonokba kerül-
nek, mert vagy megromlott egészségügyi állapotuk miatt
nem marad más választásuk, esetleg szeretik a társaságot
és biztonságra vágynak. Tény azonban, hogy hosszú a
várólista és nem könnyû ezekre a helyekre bejutni. Ezt
tapasztaltuk az általunk megkérdezett nyíregyházi szék-
helyû idõskorúak bentlakásos intézményeinél is:

„NEGYVENEN SZERETNÉNEK BEJUTNI”

A Szent Katalin Szeretetotthon engedélyezett férõhely-
száma 99 fõ, de jelenleg is teljes telt házzal mûködik, és
körülbelül negyvenen várakoznak arra, hogy bekerülhes-
senek az intézménybe. Hogy nekik végül mikorra sikerül,
az nagymértékben függ az elhelyezési formától – tudtuk
meg Nagy Attilától, a fenntartó alapítvány elnökétõl.

– A háromágyas szobákba – ezekbõl van a legtöbb –
lehet a leghamarabb bekerülni, ezeknél az átlagos vára-
kozási idõ 3–6 hónap. A kétágyasoknál viszont már 10–
12 hónap, az egyágyasoknál pedig 6–12 hónap. Az ellá-
tás költsége függ az elhelyezési formától. Intézményünk-
ben semmilyen formában nincs belépési hozzájárulás.
Sávos rendszerben kell személyi térítési díjat fizetni az
ellátottaknak. Ez 1, 2 és 3 ágyas elhelyezés esetén is a

jövedelem 80 százalékát jelenti, de van mindegyiknél
minimum összeg, amelynek meg kell felelni.

A Szent Katalin Szeretetotthonban azt tapasztalják, hogy
az utóbbi években többségében a megromlott egészségi
állapotba került idõsek elhelyezési igénye a meghatáro-
zó, akiket már a család nem tud otthon ellátni, és 24 órás
ápolásra szorulnak. Egyébként a legidõsebb nõi lakójuk
95 éves, a legidõsebb férfi lakójuk pedig 89 éves.

TELJES ELLÁTÁS, ÁTMENETI JELLEGGEL

Az Atyám Háza MET Idõskorúak Gondozóháza az egyik
legfiatalabb ilyen jellegû intézmény Nyíregyházán. 2017-
ben fogadta az elsõ lakóit. 16 férõhelyes, a várólistájukon
jelenleg 9 kérelem szerepel. Nekik fél és akár egy évet is
várni kell, hogy bejuthassanak oda, de ez függ az elhelye-

zés sürgõsségétõl is, hiszen átmeneti intézményként krí-
zishelyzetek megoldása is az intézmény feladata – hang-
súlyozta Jónás Miklósné intézményvezetõ.

– Intézményünk fogadja azon idõskorúakat, valamint
18. életévüket betöltött beteg személyeket, akik önmaguk-
ról betegségük vagy más ok miatt otthonukban idõlege-
sen nem képesek gondoskodni. Az intézmény lakóinak
teljes körû ellátását biztosítja átmeneti jelleggel, ami azt
jelenti, hogy hozzánk 1 évre lehet bekerülni, ami szükség
esetén (amennyiben a gondozási szükséglet még fennáll
és ezt orvosunk igazolja) még 1 évvel meghosszabbítha-
tó. A havi térítési díjunk fixen 100 950 forint.

„A LEGRÉGEBBI LAKÓNK 25 ÉVE ÉL ITT”

A Széchenyi utcán található, nyíregyházi Fõegyház-
megyei Papi Szociális Otthon március 2-ától már a Sere-
gély István Papi Szociális Otthon nevet viseli. Egyházi

fenntartású intézményként elhelyezést és ellátást bizto-
sítanak nyugdíjkorhatárt betöltött lelkipásztoroknak és
egyházi személyeknek, valamint mindazon igénylõnek,
akik megfelelnek a jogszabályi feltételeknek. Az intéz-

mény engedélyes létszáma 74 fõ, az ott lakók többsége
80–90 éves, akik ápolásra, gondozásra szorulnak, illetve
egyedülállók.

– Telt házzal mûködünk, jelenleg körülbelül ötvenen
vannak a várólistánkon. Nekik sokszor egy-, akár másfél
évet is várni kell arra, hogy bekerüljenek hozzánk. A leg-
régebbi lakónk egyébként már 25 éve él a szociális ottho-
nunkban. A térítési díjunkról azt kell tudni, hogy havi szin-
ten a jövedelem 80 százaléka. Ha külön szobát szeretne,
csak abban az esetben kérünk egyszeri hozzájárulást. En-
nek az összege 1 millió forint – erre azonban alig van
esély, hiszen kevés ilyen szobánk van – tájékoztatott
Kéningerné Ignác Ibolya igazgató.

NINCS BELÉPÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon 1993-ban nyi-
totta meg kapuit, 100 fõ részére nyújt ellátást. A legré-
gebbi lakójuk is azóta, 26 éve él ott. Bozorády Kriszta
intézményvezetõtõl megtudtuk, a bekerülés leggyakoribb
oka a megromlott egészségi állapot, a demencia, az egye-
düllét, illetve a nagyon magas életkor. A szeretetotthon-
ban jelenleg az átlagéletkor 82,66 év, de ez évrõl évre
emelkedik.

– Most ötvenen szeretnének bekerülni az intézményünk-
be, nekik általában néhány hetet, hónapot kell várniuk.
Az ellátás havi költsége 123 ezer forint/fõ/hónap, belépé-
si hozzájárulást viszont nem kérünk.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÚJRA A VESEBETEGEKRE FORDUL A FIGYELEM
A Nemzetközi Nephrológiai Társaság és a Vesealapít-

ványok Nemzetközi Szövetsége magyar kezdeménye-
zésre minden év márciusának második csütörtökét a vese
világnapjának nyilvánította. 2019-ben 14. alkalommal
rendezik meg a vese világnapját. Nyíregyházán, márci-
us 14-én, csütörtökön 11 órától a Korzó Bevásárlóköz-
pont B épületébe (2 Step tánciskola terme) várják az
érdeklõdõket.

A nemzetközi összefogás célja a megelõzés és a szûrés
fontosságának hangsúlyozása. Az idei világnap témájá-
nak középpontjában a globális veseegészség fontossága
áll. Arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy kellõ odafi-
gyeléssel és megfelelõ életmóddal elérhetõ, hogy minden-
ki, mindenhol egészséges vesékkel élhessen.

700 EZER EMBERT ÉRINT

A vesebetegség a lakosság 10–14 százalékát érinti, a
világon ez 500 millió, Magyarországon 600–700 ezer
embert jelent. A krónikus vesebetegségek számának jár-
ványszerû növekedése a 2-es típusú cukorbetegség, a

magas vérnyomás, az elhízás és az idõskorúak számának
növekedésével függ össze.

FONTOS A MEGELÕZÉS

Mit tehetünk a vesebetegség, veseelégtelenség megelõ-
zése érdekében?

Vesebetegség szempontjából veszélyeztetettek: a hyper-
toniás betegek, a cukorbetegek, a túlsúllyal rendelkezõ
betegek, a dohányosok, az idõskorúak, akinek a családjá-
ban elõfordul krónikus veseelégtelenség.

A vesebetegség néma gyilkos, amely nagymértékben
befolyásolja a betegek életminõségét. Számos olyan egy-
szerû szabály létezik, amelyek betartásával csökkenthetõ
a vesebetegség kialakulásának kockázata.

A vesebetegség kockázatának csökkentése érdekében
8 aranyszabályt fogalmaztak meg: 1. Mozogjon sokat és
tartsa fitten magát. 2. Rendszeresen ellenõriztesse vércu-
korszintjét.3. Ellenõrizze a vérnyomását. 4. Étkezzen
egészségesen, és vigyázzon a testsúlyára. 5. Fogyasszon
elegendõ vizet. 6. Ne dohányozzon. 7. Kerülje a vény
nélküli gyógyszerek (fájdalomcsillapítók) rendszeres sze-

dését. 8. Ellenõriztesse rendszeresen vesefunkcióját, ha
az alábbiak közül egy vagy több igaz önre: cukorbeteg,
magas a vérnyomása, túlsúlyos, idõskorú, valamelyik csa-
ládtagja vesebeteg.

Az egészséges életmód segít, de fontos, hogy panaszok
esetén a beteg idõben forduljon orvoshoz, a veszélyezte-
tett populáció rendszeresen ellenõriztesse vesemûködé-
sét, vegyen részt szûréseken.

Dr. Szegedi János fõorvos

PROGRAM

Március 14. 11.00 óra. Köszöntõ: Kutasi Irén, a Ve-
sebetegek Sz-Sz-B Megyei Egyesületének elnöke; Ba-
logh Sándor centermanager, Korzó Bevásárlóközpont.
Megnyitó: dr. Szegedi János igazgató fõorvos. Orvosi
elõadások: dr. Szegedi János, dr. Balku István. Vérnyo-
más- és vércukormérés – Oláhné Asztalos Mária veze-
tõ ápoló. Vércukorszint-mérés – Cukorbetegek Nyíregy-
házi Egyesülete. Személyes tanácsadás, szórólapok, tá-
jékoztató anyagok.
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AMERIKAI HALLGATÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KARON
 
A Debreceni Egyetem nyíregyházi Egészségügyi Kará-

nak szociális képzésben érintett oktatói 1995 óta ápol-
nak szoros kapcsolatot az amerikai Kentucky állam
Louisville-i Egyetemével. A kar oktatói több alkalommal
látogattak el és vettek részt közösen szervezett nemzet-
közi konferenciákon, illetve kétéves ritmusban fogadnak
hivatalos hallgatói és oktatói delegációkat Nyíregyházán.

 
Kentucky állam egyik kedvelt egyetemén többek kö-

zött a gyakorlatalapú szociális munka szakon tanulhat-
nak a hallgatók. Az intézménybõl most 14 egyetemista és
a dékán érkezett Nyíregyházára, hogy megismerjék a
magyar, azon belül a térségbeli szociális, valamint egész-
ségügyi ellátást.

 
GYÜMÖLCSÖZÕ KAPCSOLAT

A kapcsolat szerves részét képezik a közös kutatási prog-
ramok is, amelyekbõl az elmúlt években számos hazai és
nemzetközi publikáció, illetve egyetemi jegyzet született.
Ezek közül hiánypótlónak számít a szociális munka an-
gol–magyar és magyar–angol értelmezõ szótára, amelyet
a két intézmény oktatói közösen készítettek, és 2014-ben
jelent meg. Az amerikai egyetem nemzetközi kapcsolato-
kért felelõs igazgatója, prof. dr. Thomas R. Lawson rend-
szeres oktatója a kar szociális képzéseinek, aki a Debre-
ceni Egyetem Egészségügyi Karával való együttmûködé-
se, az amerikai–magyar diákcsere fellendítése érdekében
végzett tevékenysége, valamint tudományos munkája el-
ismeréseként 2014-ben a Magyar Érdemrend Lovagkereszt-
je kitüntetésben részesült.

 
HASZNOS INFORMÁCIÓCSERE

A delegációt ezúttal prof. dr. David A. Jenkins vezeti,
akinek ez az elsõ látogatása Nyíregyházán, illetve Ma-
gyarországon. – Nagyon fontos, hogy a hallgatók itt lehet-
nek, megismerkednek az országgal, a helyi kultúrával,
valamint a szociális és egészségügyi ellátással. Összeha-
sonlítják az amerikai és a magyar ellátórendszert, a szoci-

ális problémákat, akár a hajléktalanellátás tekintetében –
nyilatkozta a dékán a Nyíregyházi Televíziónak. A kari
munka rejtelmeibe a tanszék oktatói mellett dr. Sárváry
Attila és dr. Fábián Gergely vezetik be vendégeiket. – Eu-
rópában és Magyarországon az állam és az önkormány-
zatok nagyon fontos szerepet játszanak, nemcsak a finan-
szírozásban, hanem az egészségügyi és szociális intéz-
mények, szolgáltatások folyamatos mûködtetésében is. Az
Egyesült Államokban egy olyan típusú rendszer alakult ki
– ez fõleg az egészségügyi szférára vonatkozik –, ahol
fontos az öngondoskodás, hiszen elsõsorban biztosítási
alapon mûködik a rendszer  – fogalmazott dr. Fábián Ger-
gely általános és fejlesztési dékánhelyettes.

 
TARTALMAS PROGRAM

Az Egyesült Államokból érkezõ szakmai delegáció vá-
rosunkban többek között ellátogat a Csodavár Inkluzív
Fejlesztõ Központ és Játszóházba, megtekintik a Huszár-
telepet, tanulmányozzák a Periféria Egyesület tevékeny-
ségét, az önkormányzat ezirányú szakmai munkáját dr.
Krizsai Anita, a Szociális és Köznevelési Osztály vezetõje
ismerteti a vendéghallgatókkal.

 

IGAZI SZTÁRKAVALKÁD LESZ TAVASSZAL NYÍREGYHÁZÁN
JÖN KORDA GYURI ÉS BALÁZS KLÁRI, AZ OMEGA, A DUMASZÍNHÁZ, ÉS CSERNUS DOKI IS!

Mint már korábban meg-
írtuk, idén hét kulturális
nagyrendezvény lesz Nyír-
egyházán. Megrendezik áp-
rilisban a Helló Nyíregyhá-
zát!, májusban a Városnapo-
kat és a gyermeknapot, au-
gusztusban a Nemzetközi
Néptáncfesztivált, szeptem-
berben a Tirpák Fesztivált és
idén sem maradnak el az

évbúcsúztató programok
sem. Persze, ezek mellett is
bõven találhatnak progra-
mokat a városlakók. A
Continental Aréna és a Váci
Mihály Kulturális Központ
(is) szinte a hét minden nap-
jára kínál elfoglaltságot. A
március és április havi prog-
ramokból szemezgetünk, a
teljesség igénye nélkül.

CONTINENTAL ARÉNA
Március 9. Nõnapi Retró Fesztivál

Fellépõk: MR. PRESIDENT, Korda György és
Balázs Klári, Apostol, Zoltán Erika, TNT,
Desperado, DJ Dominique, Peat Jr. &
Fernando feat. Sheela

Március 10. Kölcsey DSE nõi kézilabda-mérkõzés
Március 10. Blue Sharks–MEAFC férfi kosárlabda-mérkõzés
Március 15. Deep Night Sound

Fellépõk: Jay Lumen, Mateo & Spirit, Gaga,
Metha, Episode1, Thomas Borza

Március 16. Sztiloparty
Fellépõk: Rico x Miss Mood, Lmen Prala,
Metzker Viktória, Szecsei, KatapultDJ,
Yamina, DJ Lennard, DJ Franky

Március 17. Blue Sharks–MEAFC férfi kosárlabda-mérkõzés

Március 24. Kölcsey DSE nõi kézilabda-mérkõzés
Március 27. Kelet-Magyarország Állás Börze
Március 30. Nyíregyházi KC–Algyõ férfi kézilabda-mér-

kõzés
Március 31. Blue Sharks–Veszprém férfi kosárlabda-mér-

kõzés
Március 31. Kölcsey DSE nõi kézilabda-mérkõzés
Április 5. Omega – Tûzvihar
Április 7. Baba Ruha Börze
Április 13. Abigél – Táncverseny
Április 16. Fittkedd Béres Alexandrával
Április 27. Neoton koncert
Április 28. Nyíregyházi KC–Békés férfi kézilabda-mér-

kõzés

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Március 9. Princess – Filmzenék koncert
Március 23. Szabó Sándor nótaest
Március 31. Õszi szonáta

Dráma egy részben az Orlai Produkció elõ-
adásában

Április 2. Egy életed van! – Dr. Csernus Imre elõadása
Április 6. Patrónus Egyesület jótékonysági koncertje

Fellépõ: Szíj Melinda mûvésznõ, zongora-
kísérettel

Április 11. Költészet napja
Április 13. Magic Show (dupla elõadás)
Április 14. Romance.com

Vígjáték két részben a Rózsavölgyi Szalon
elõadásában

Április 16. Dumaszínház – Aranyosi Péter
Április 27. Swing, szerelem, Szulák – Szulák Andrea

koncertje

NINCS LEMARADÁSUNK

Látogatást tesznek a nemzetközi szakmai körökben
is ismert Esély Centrumban, ahol Balogh Zoltán vezér-
igazgató, c. fõiskolai docens a START Nonprofit Kft. te-
vékenységét mutatja be, valamint a tervek szerint meg-
tekintik csütörtökön a Nyírségi Nyomda Üzemét, ami-
kor is éppen a Nyíregyházi Napló legújabb száma jön
le a nyomdagépekrõl. – Az egészségügyi kar (még fõis-
kolai idõszakában) a külföldi kapcsolatok építésénél
szinte elsõként épített a Start Vállalat komplex rehabili-
tációs tevékenységére és rendszeresen bemutathattuk
a mindenkori gyakorlatunkat a vendégeknek. Magam
is voltam kint több államban az elmúlt két évtized so-
rán, s megállapítható, hogy a komplex rehabilitációs
foglalkoztatásban nincs lemaradásunk. Sõt, sok olyan
tapasztalatot vittek innen haza a hallgatók, amit, mint
követendõ példát, meghonosították saját államukban is
– fogalmazott kérdésünkre Balogh Zoltán.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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SAJÁT EDZÉSPROGRAMJA VAN A 72 ÉVES FERI BÁCSINAK

Gyûrûn saját testtel edzeni, korláton húzódzkodni, vagy
éppen alaplendület gyakorlatot végezni? Tévedés, hogy a
sport csak a fiatalok kiváltsága. Bóta Ferenc 72 éves kora
ellenére fiatalokat megszégyenítõ módon edzi magát nap
mint nap, nem törõdve az idõ múlásával.

Dr. Josefina Monasterio 73 éves, és igazi inspiráció le-
het mindenki számára. Nyugdíjba vonulása elõtt tanár-
ként dolgozott, most pedig testépítõ. Bomba formában van,
a huszonévesek is a csodájára járnak. Jeannie Rice 71 éves,
tavaly a chicagói maratoni versenyen megjavította a 2013-
ban korosztályában felállított rekordot. Ez volt a 116. ma-
ratonija s korántsem az utolsó. Tao Porchon-Lynch tavaly
augusztusban töltötte be a 100. életévét. Hetven éve jógát
oktat, ma is aktív. Csak néhány példa, hogy 70 felett is
lehet csúcsformában lenni. Persze, nem kell ehhez több
ezer kilométert utazni, hiszen itt van a nyíregyházi Bóta
Ferenc is, aki bár már veteránnak számít, még mindig ki-
robbanó formában van: mindennap végigcsinálja saját

edzésprogramját az Erdei Tornapályán és a stadionban is,
két korláton való húzódzkodás között pedig tanácsot ad a
bokszolóknak, hogy hogyan érdemes erõsíteni.

HATVAN ÉVE SPORTOL

Feri bácsi nem most kezdett el sportolni, hiszen az ak-
tív mozgás már 12 éves kora óta az élete része. Akkor
húzott elõször bokszkesztyût, azt követõen pedig ökölví-
vóként sorra nyerte a versenyeket. Volt országos bajnok,
ifjúsági bajnok, nemzetközi bajnok, sõt még ifjúsági válo-
gatott is. Sikereit pedig érmei tucatjai bizonyítják.

NAPONTA KÉT ÓRÁT EDZ

– Az élet úgy hozta, hogy 24 éves koromban az aktív
sportolást abbahagytam, de a mozgás az életem része ma-
radt. Van egy saját edzésprogramom, amit tavasztól õszig
mindennap végigcsinálok ebéd után, elõször az Erdei Tor-

napályán, majd a stadionban. A Virág utcáról biciklizek ki
oda, sokan már névrõl ismernek. Végigmegyek az összes
tornaszeren, majd megállok a kondipályánál is. Mindegyik
elemet szeretem, nem lehet kihagyni egyiket sem. Átmoz-
gatja az ember testét, formálja, sõt erõsíti is.

„KEGYETLEN MOZGÁS NÉLKÜL”

– A mozgás az agyat is karbantartja. Ha szakad az esõ,
csak akkor tartok „szünetet”. Kegyetlen olyankor mozgás
nélkül. A tornapályán egyébként nemcsak saját magamat
edzem, hanem a kick- és thaibokszolókat is ellátom taná-
csokkal: melyik az a szer, amelyik jobb az adott izomcso-
portra, vagy éppen hogyan érdemes hárítani.

Feri bácsinak azonban az edzéstervei mellett, bõven
akad még más mesélni valója is – például Vietnámról, ahol
hat évet élt és részt vett az ország háború utáni újjáépíté-
sében. Süt a nap, itt a tavasz. Feri bácsi ma délután is a
szereken lóg majd. Ez biztos.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

PREMIER AZ   NYTV -N:
VÁROSÉPÍTÕ TIRPÁKOK

  Tirpákok! – ezt szokták mondani lekezelõen (és tudatla-
nul!) a szabolcsi emberekre, ha meg akarják õket sérteni.  Krúdy
Gyula próbálta más irányból megközelíteni a fogalmat: „... az
egykori tirpák, aki szégyenkezett, pirult valaha a csúfolkodó
szó miatt, manapság büszkén a mellére üt: Igen, én tirpák va-
gyok. Az én õsapám alapította ezt a gyönyörû várost, itt a
Nyírség futóhomokjában.”  A tirpákság betelepítésének, meg-
telepedésének történetérõl film készült, mely választ ad arra
is, hogy a XVIII. század közepétõl milyen szerepet játszottak
Nyíregyháza fejlõdésében, mai arculatának kialakításában.

Az alkotás dr. Bodnár Zsuzsa, Márkus Mihály és dr. Vietórisz
István tanulmányainak felhasználásával készült. Történészek be-
szélnek a legfontosabb eseményekrõl, de a tanyabokrokban élõ
tirpák leszármazottak is megszólalnak, visszaemlékeznek szüle-
ik, nagyszüleik elbeszéléseire. Sok segítséget nyújtott a forgatás
kapcsán a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület, a Szabolcs
Néptáncegyüttes és sokan mások. A több mint fél éven keresztül
forgatott filmben sok eredeti dokumentumot, régi fotót és filmfel-
vételt használtak fel és több eseményt, népszokást elevenítettek
meg, játszattak el. A történelmi múlt egyes részeinek rekonstruá-
lása mellett látható lesz tehénfejés, népi ételek készítése, külön-
bözõ mezõgazdasági munkák, és egy templomépítéssel kapcso-
latos jelenet. Bepillanthatunk a tirpákság népdalaiba, népkölté-
szetébe, néptáncaiba és hitvilágába – a sok egyéb érdekesség
mellett. A filmet Csordás László vágta, Kéry Péter szerkesztette,
fényképezte és rendezte. Vetítések a Nyíregyházi Televízió-
ban: március 15., péntek 19.00 és másnap, szombat 8.00.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 9., szombat 19.00 Balfácánt vacsorára!, Bérletszünet, Nagyszínpad

19.30 Oscar, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Március 11., hétfõ 19.30 A boldogság (h)arcai – Jenei Judit önálló estje, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.30 Oscar, Vidám „C” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Március 12., kedd 10.00 Hamupipõke, Garfield bérlet, Nagyszínpad
14.00 Hamupipõke, Csipet csapat bérlet, Nagyszínpad
17.30 Katona vagyok én... – Szilágyi Szilárd dalestje, Bérletszünet, Bencs Villa
19.30 Macbeth, Korányi „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Március 13., szerda 10.00 Hamupipõke, Morgó bérlet, Nagyszínpad
14.00 Hamupipõke, Váci bérlet, Nagyszínpad
19.00 Kalucsni, Krúdy kombinált bérlet, Nagyszínpad

Március 14., csütörtök 14.00 Hamupipõke, Hébehó bérlet, Nagyszínpad
19.30 Macbeth, Kossuth „A” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

NÕK NÉLKÜL SZÜRKE LENNE AZ ÉLET
Sok férfi irigyléssel tekint a színházban dolgozó férfi-

akra, mert azok napjaik jó részét dekoratív hölgyek kö-
zött töltik.

Vajon valóban öröm ez az érintettek számára is? Õk
ünneplik-e a nõket március 8-án?

– Nagyon szerencsés vagyok, hogy ennyi hölggyel dol-
gozhatok együtt – válaszolta kérdésemre Kirják Róbert, a
teátrum ügyvezetõ igazgatója. – Ha az irodámba vezetõ
folyosón végigsétálunk, látjuk, csupa kedves hölgy vesz
körül, de ha a színház épületében körbenézünk, akkor is

ben lévõ minden hölgyet köszönteni ezen a napon. Bele
sem mer gondolni, milyen szürke, unalmas lenne az élete
nõk nélkül.

A SZÍNÉSZNÕKNÉL NINCSENEK SZEBBEK

Puskás Tivadart egyebek mellett az vonzotta a színészi
pályához, hogy itt sok nõ van körülötte. Ifjú korában ver-
senyszerûen sportolt: vívott, röplabdázott, futballozott,
vagyis a mindennapjai jó része az erõsebb nem tagjai kö-
zött telt. Amikor egy baleset eltérítette a sporttól, a teátru-
mok világa felé orientálódott, már csak azért is, mert –
akkoriban legalábbis azt gondolta – a színésznõknél, a
balett-táncos hölgyeknél gyönyörûbbek nincsenek. Ráadá-
sul a baráti társaságának nagy része is a mûvészvilághoz
tartozott, s õt is vonzotta a színpad.

– Nagyon szeretem és tisztelem a nõket – nyilatkozta
lapunknak a közkedvelt mûvész. – Engem mindig elkényez-
tettek a hölgyek, s én is igyekeztem ezt viszonozni. Nõna-
pon családom nõtagjait szoktam virággal köszönteni. En-
nek van egy apropója is, hiszen a kisunokám, Flóra Csilla
tizenöt éve, március 8-án született. Több mint harminc éve
beleszerettem a mostani feleségembe, a színésznõ Beszter-
cei Zsuzsannába. Mindketten házasságban éltünk még ak-
kor, de terveztük, hogy összeköltözünk. Egy barátom vitt a
kocsijával a Margit hídon át Zsuzsához, de mégis meggon-

doltam magam: nem hagyhatom el a családomat. Attól kezd-
ve, hogy visszafordultunk, eltûntek elõlem a színek, min-
den szürkévé vált. Ez fontos jel volt a számomra: csak Zsu-
zsa mellett lehet ismét színes körülöttem a világ, s ez azóta
is így van, most már harmincöt éve. Hála Istennek az elsõ
feleségem és Zsuzsa nagyon jó kapcsolatban vannak. Nem
csupán nõnapon, hanem meglehetõsen gyakran vásárolok
ruhát, cipõt s más dolgokat a családom nõtagjainak, hiszen
ismerem a méretüket, ízlésüket, s ezzel is örömöt tudok
szerezni nekik.                              (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

tapasztalhatjuk, hogy szép számmal vannak itt színész-
nõk és más színházhoz kötõdõ foglalkozású hölgyek.
Máshogyan kell velük kommunikálni, mint a férfiakkal,
hiszen érzékenyebbek, finomabb lelkûek. Az én racioná-
lisan felépített nézõpontom hallatán gyakran elmondanak
egy másik, érzelmektõl sem mentes aspektust, amit nem
szabad figyelmen kívül hagynom. Jólesik, hogy gyakran
kérdezik meg, miben segíthetnek, odafigyelnek rám. Azt
sajnálom, hogy a sok tennivalónk miatt keveset tudunk a
szakmai kérdéseken túl beszélgetni. Nagyon fontosnak
tartom, hogy március 8-án megemlékezzünk róluk, ugyan-
akkor oda kell figyelni rájuk az év összes többi napján is.
A családunk más fontos eseményt is ünnepel a héten: a
húgom – Luca – 14. születésnapját, akinek ezúton is kívá-
nok nagyon boldog szülinapot!

Mint Kirják Róbert elmondta, igyekszik a környezeté-

Puskás Tivadar és Fridrik Noémi A balek címû
elõadásban

Kirják Róbert
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 10., vasárnap 18.00 NYKC–
Balassagyarmat kézilabda-mérkõzés
közvetítése

Március 9., szombat 18.00 Bem isko-
la, NYKC–Balassagyarmat kézilabda-
mérkõzés
Március 10., vasárnap 16.30 Continen-
tal Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
MAFC kosárlabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

30 000 LÁTOGATÓ A NYÍREGYHÁZI JÉGPÁLYÁN!
Népszerû a nyíregyházi jégpálya. A hé-

ten a 30 ezredik látogatót köszöntötték.

Kis ünnepséget tartottak hétfõn a városi
mûjégpályán. A 30 ezredik látogatót kö-
szöntötte a Nyíregyházi Sportcentrum ve-
zetése. Burik Eszter rendszeresen járt kor-
csolyázni az elmúlt idõszakban barátaival,
és õ volt a 30 ezredik jegyvásárló.

– Nagyon népszerû a fiatalok körében a
korcsolya, én is folyamatosan jártam a test-
véremmel, és rengeteg új emberrel ismerked-
tem meg, akikkel itt találkoztam, és azóta is
tartjuk a kapcsolatot – mondta Burik Eszter.

A jégpálya népszerû a családok körében
is, mivel a város ingyenes korcsolyaokta-
tást is biztosít. De Nyíregyháza vásárolt
jégidõt is a diákoknak, így az iskolások is
rendszeresen korizhatnak, az ovikori prog-
ram keretében pedig a legkisebbek is meg-
tanulhatnak korcsolyázni.

– Ez egy sikertörténet Nyíregyháza éle-

tében. Sokat vártak rá az itt lakók, hogy
legyen egy állandó mûjégpályájuk, és él-
nek is a lehetõséggel – hangsúlyozta Kõ-
halmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum
ügyvezetõje.

A sportprogramok mellett Jégdiszkót és
farsangi programokat szerveztek a jégpá-
lyán. Az egyik nagy sportszerforgalmazó
cég vezetõje szerint Nyíregyházán szeret-
nek mozogni az emberek.

– Nyíregyháza amúgy is egy sportos vá-
ros, sok olyan rendezvény van, ahol mo-
zoghatnak az itt élõk, és a jégpálya is rend-
szeresen megtelik korcsolyázókkal – mond-
ta Mucsi Gergely, a Decathlon nyíregyhá-
zi áruházának igazgatója.

Nyíregyházán több sportot érintõ infrast-
rukturális beruházás volt a közelmúltban a
jégpálya mellett, és már épül az új uszoda
a Continental Arénánál, ahol az 50 méte-
res versenymedence mellett 25 méteres
tanmedence is lesz.

Burik Eszter volt a 30 ezredik látogató a jégpályán, akit köszöntött a Sportcentrum és
a Decathlon vezetése
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. március 12., 16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther utca 3.,

Fidesz iroda.

Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. március 12., 16.00 óra.
Helyszín: Sóstóhegy, Fácán utca 2/B,

Egészségház.

Halkóné dr. Rudolf Éva (3. sz. vk.
önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. március 11., 17.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Jósavárosi
Polgárõr Egyesület, Ungvár stny.

Dr. Vinnai Gyõzõ (Sz-Sz-B megye 2.
sz. vk. országgyûlési képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. március 13., 14.00–

16.00 óráig.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,

Választókerületi Iroda.

KÖNYVAJÁNLÓ:
PARTOK KÖZELÍTÉSÉBEN

A napokban látott napvilágot Bodnár István legújabb
verseskötete, amely mintegy száz lírai alkotást tartal-
maz. A szerzõ a Partok közelítésében címû kötetében
több évtized termésébõl ad válogatást, de legújabb
munkái is bekerültek az új kiadványba. A különbözõ
idõben született darabok többféle formát jelenítenek
meg, a megzenésített, gyermekekhez szóló versektõl a
prózaverseken át, egészen a vizuális költészetig. Az
évek során született darabok sajátos verstrendet alkot-
nak, amelynek következtében megkonstruálódik a lírai
én életútja. A költõ verseiben a kisebb haza ismert, lí-
raian szép vidékeirõl indulva jut el a szûkebb és tága-
sabb világ tereire, hogy aztán visszatérjen a szülõföld-
re. A kötetet H. Németh Katalin rajzai illusztrálják. A
Partok közelítésében címû kötetet a közeljövõben két
alkalommal is bemutatják. Március 28-án a Városma-
jori Mûvelõdési Házban, a költészet napja alkalmából
pedig áprilisban a Móricz Zsigmond könyvtárban.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – március 9-én 9.30–12.30: tavaszi üdvözlõlap készí-
tése. 12-én 15.00–17.00: kokárda készítése.

MÚZEUMI MAMUTFOGÓ CSALÁDI EXPEDÍCIÓ márci-
us 9-én 10.00–16.00 óráig a Jósa András Múzeumban. Kísé-
rõprogramok: Jégkorszak logikai játszóház (Logikó-P játék).

TÖBBET ÉSSZEL... A Burattinó Bábszínház elõadásai –
március 9-én 16.00: Többet ésszel, mint erõvel. 10-én 10.00:
Hüvelyk Matyi. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület
II. emelet.

TAVASZKÖSZÖNTÕ JÓTÉKONYSÁGI BÁL március 9-én
a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

„A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉLEK” SZÓLÓTÁNCVERSENY
március 9-én a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
náziumban.

KIÁLLÍTÁS a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok és
kényszermunkások emlékére a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. Megtekinthetõ: március 10-éig. A belépés díjtalan!

TAVASZI KÖNYVAJÁNLÓ. Az MNL Sz-Sz-B Megyei Le-
véltára várja az érdeklõdõket az „Arcok és könyvek a törté-
nettudomány mûhelyébõl” címû sorozat következõ rendez-
vényére március 11-én 11.00 órától, Csiffáry Gabriella
fõlevéltáros (BFL) „Magyarázom a bizonyítványom...” Hí-
res magyarok az iskolában és más köteteinek bemutatójára
a levéltár kutatótermébe.

SENIOR TÁNCHÁZ ÉS ÖRÖMTÁNC a Váci Mihály Kultu-
rális Központban, ingyenesen. Táncház minden hétfõn, öröm-
tánc minden szerdán 11.00–12.00 óráig.

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – a Turisztikai Klub találko-
zója – vetítettképes elõadás március 11-én 16.30-tól a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Téma: A világ végén, a tûzföl-
dön. Elõadó: Sipos László magyar fotómûvész, Forster-em-
lékérmes mûemlékfotós.

ZONGORAKONCERT. Várnagy Andrea és Farkas Lili négy-
kezes zongorakoncertjére várják az érdeklõdõket március 11-
én 18.00 órától. Helyszín: Bethlen Gábor iskola, Hepicentrum
Rendezvénycsarnok, Nyíregyháza, Gomba utca 7. Elhang-
zanak Chopin, Ravel, Dvorak, Liszt, Grieg mûvei. A belépés
díjtalan.

ASZTALITENISZ szabadidõs sport lehetõség március 11-
én, 18-án és 25-én a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás már-
cius 12-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Ve-
zeti: Ferenczné Endresz Klára.

ÜNNEPSÉG az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából március 12-én 14.00 órától a Butykai
Mûvelõdési Házban.

BIBLIAI TÖRTÉNETEK – vetítéssel egybekötött elõadás
március 12-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Kik a boldogok Jézus szerint? Elõadó: Bálint György.

MOSIZZ TE IS! – március 13-án és 27-én 10.00–12.00
óráig a Móricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Láda Tanyik
Eszter.

TÜNDÉRUJJAK KÉZMÛVES KLUB – kokárdakészítés már-
cius 13-án 16.00 órától a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban.

AZ EREDETI PÓCSI KEGYKÉP... A Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége nyíregyházi csoportja és a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola Könyvtára várja az
érdeklõdõket március 12-én 18.00 órától tartandó rendezvé-
nyére a fõiskola könyvtárába (Bethlen G. u. 13–19.). Téma:
„Causa nostrae laetitiae”. Az eredeti pócsi kegykép a 18. szá-
zadban. Elõadó: Földvári Katalin tudományos kutató.

SAKKSZAKKÖR március 13-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulója alkalmából március 14-én 10.00
órától a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

ÜNNEPI MÛSOR. A Petõfi Sándor Általános Iskola diák-
jainak ünnepi mûsorára várják az érdeklõdõket március 14-
én 17.00 órától a Borbányai Mûvelõdési Házban.

JÉGKORSZAK ELÕADÁS. A Jégkorszak kiállításhoz kap-
csolódóan március 14-én 16.30-tól Tompa György régész
„Barlangrajzok, festmények, kisplasztikák. Állatábrázolások
az õskõkorban” címmel tart elõadást a Jósa András Múzeum-
ban.

INGYENES GERINCTORNA március 14-én, 21-én és 28-
án a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

NÉPTÁNCFOGLALKOZÁS március 14-én, 21-én, 22-én,
28-án és 29-én a Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtérben.

III. TAVASZVÁRÓ TÁNCVERSENY március 16-17-én 9.00
órától a Bem József Általános Iskolában. 16-án: Nemzetközi
Klubközi Táncverseny, 17-én: Szabadidõsport Országos Baj-
nokság.

RETRÓ BÁL A ZENITH EGYÜTTESSEL március 16-án 19.00
órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Bõvebb információ,
asztalfoglalás: 42/462-400, 30/369-4499.
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LEÁNYCSERKÉSZET NYÍREGYHÁZÁN
Hazánkban a leánycserkészet na-

gyon nehezen bontogatta szárnyait. A
probléma gyökere az volt, hogy kez-
detben olyan leánycsapatok alakultak,
amelyek a fiúk munkáját utánozták,
ennek eredményeként a lányok in-
kább csak „fiúsabbak” lettek. Egy idõ-
ben még a cserkészettõl is eltiltották
õket. Az akadályok csak 1924-re há-
rultak el, amikor megalakult a Magyar
Leánycserkész Szövetség Linden-
meyer Antónia elnökletével.

Városunkban rövid ideig mûkö-
dött az Evangélikus Leánygimnázi-
um alakulata, s mindössze hét évet
élt meg a Pacsirta utcai árvaházban
mûködõ Erzsébet királynéról elneve-
zett csapat is. A lányok nem õrsök-
ben, hanem 6–8 fõs családokban
munkálkodtak, amelyeknek virág-
neveket adtak. A ruházatukat így
mutatta be Ferencz Miklósné Ko-
vács Gizella, aki az árvaházi csapatnak volt a tagja:
„barna rakott szoknya, tejeskávé színû ingszerû hosszú
ujjú kívül viselt blúz, csatos barna bõröv, barna há-
romszögletû nyakkendõ, elöl gyûrûvel összefogva,
nagyszélû barna kalap alatt szabályozható szalaggal”.
Hetente gyûléseket tartottak, amikor például háztartá-

si ismereteket is elsajátítottak, va-
lamint részt vettek különbözõ ün-
nepélyek rendezésében.

A 39. sz. Erzsébet királyné cser-
készcsapat 1924. és 1931. között te-
vékenykedett. Elsõ parancsnoka
Wágner Irén volt. 1925-ben a város
színházában tettek fogadalmat a csa-
pat újoncai, a „tündérkék”. 1926-
ban egy cserkészotthont létesítettek,
amelynek az avatási ünnepére a fõ-
hercegi pár, dr. József Ferenc fõher-
ceg és Anna fõhercegasszony is a vá-
rosba érkezett. A cserkészlányok egy
babakelengyét tartalmazó tulipános
ládával lepték meg õket. A csapat pa-
rancsnokságát 1928-ban Molnár Ró-
zsa vette át, aki az Evangélikus Le-
ánygimnáziumban rajzot és mûvé-
szettörténetet tanított. Õ maga is szí-
vesen festett, kerámiázott, kiállítása-
iról tudósítások jelentek meg. 1929

nyarán a zempléni Királyhegyen táboroztak.
A szép reményekre jogosító csapat az árvaház bezá-

rásával szûnt meg. Ezután már csak az emléke maradt
meg a nyíregyházi leánycserkészetnek.

Dienes Margit igazolványképe
1925-bõl


