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VÁRHATÓAN MÁRCIUS VÉGÉIG TART NYITVA A VÁROSI JÉGPÁLYA

Mivel már egyre inkább melegszik az idõjárás, és beköszönt az igazi tavasz, a téli
sportok is pihenõre mennek egy idõre. Ez azt jelenti, hogy a Városi Jégpálya is bezár
hamarosan, várhatóan március 31-éig fogadja a sport szerelmeseit. Addig azonban
folyamatosan üzemel: március 15-én is, szombati nyitvatartási rend szerint. A hét-
végi (péntek-szombat-vasárnap) közönségkorcsolya idõpontjai: 9.30–11.15; 11.45–
13.30; 14.00–16.00; 16.30–18.30; 19.00–21.00. A hétköznapi közönségkorcsolya
idõpontja hétfõtõl csütörtökig: 19.00–20.30, pénteken: 17.00–18.30, 19.00–21.00.
A szezonálisan nyitva tartó pályán – a várható március végi zárás után – a tervek
szerint novemberben korizhatnak újra a sport szerelmesei.

JÚNIUS KÖZEPÉN MÁR CSOBBANHATUNK A MEGÚJULT TÓFÜRDÕNÉL
A két részre osztott Sóstói-tó déli része közel 100 éve

áll a fürdõzõk szolgálatában. A mintegy 2000 négyzet-
méteres parkosított terület nyáron az egyik kedvenc he-
lye a kikapcsolódásra, pihenésre vágyó nyíregyháziaknak
és turistáknak. Most azonban a Tófürdõ megújul, a fej-
lesztése már javában tart.

Az ott zajló munkálatokat a napokban helyszíni bejá-
ráson tekintette meg dr. Kovács Ferenc polgármester és
dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezér-
igazgatója.

– Több lakossági fórumot is tartottunk a Tófürdõ felújí-
tásával kapcsolatban, így most figyelembe tudjuk venni a
törzsközönség javaslatait, észrevételeit is. Az a tervünk,
hogy a tanév végén, június közepén megnyitjuk a Tófür-

dõt és várhatóan hosszított nyitvatartással fogadja majd
vendégeit. Ha az idõjárás kedvez, akkor akár szeptember
végéig is nyitva lehet – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc
polgármester.

VÉGE A SORBAN ÁLLÁSNAK

A Tófürdõnél az utolsó jelentõs beruházás a ’80-as évek
elején volt. Most egy több mint 220 millió forintos TOP-
os projekt keretében újul meg; a fejlesztést az önkormány-
zat is támogatja, így közel 260 millió forintból korszerû-
södik a nyíregyháziak egyik kedvelt helye. (Folytatás a 10.
oldalon.)

(Szerzõ: Dér Vivien)

NAP, FÉNY, FÜRDÕ

Nem ritka pillanat a Júliában: már jobban ráérõ szépkorúak pihennek kedden a Malom utcai, nemrégiben felújított
intézmény kinti medencéjében – így egyszerre nap- és gyógyfürdõznek. S hogy a napok még kellemesebben teljenek
nyáron, az önkormányzat a Tófürdõt is modernizálja, amirõl újabb információkat adunk mostani lapszámunkban egy
polgármesteri bejárás révén. S a városvezetésnek szándékában áll az Aquarius Élményfürdõ további fejlesztése is: egy
idei közgyûlésen hagyták jóvá az e célra benyújtott jelentõs pályázatot.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Tenkely Szabolcs
tervezõ és dr. Podlovics Roland a helyszíni bejáráson

Fotó: Szarka Lajos
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A NÕK VOLTAK A KÖZÉPPONTBAN

MEGVANNAK A ZOO-SULI
TURNUSAINAK IDÕPONTJAI

HÚSZFÕS CSOPORTOKBAN

A heti turnusokban, mely 8.00–16.00
között hétfõtõl péntekig tartanak, 10 prog-
ramban vesznek részt a gyerekek, 20 fõs
csoportokban.

ÁLLATI ÉLMÉNY OKTATNI IS

– A Zoo-Suli nemcsak általános iskolá-
soknak megfelelõ alkalom arra, hogy álla-
ti élményekkel gazdagodjanak, hanem a
pedagógia szakos hallgatóknak is, akik ok-
tatóként részt vehetnek a programban –
hangsúlyozta Révészné Petró Zsuzsa, az
állatpark osztályvezetõje. – Általában a
Nyíregyházi és a Debreceni Egyetemrõl ér-
keznek hozzánk pedagógia szakos hallga-
tók, akik komoly szûrésen esnek át. Már-
ciusban tartjuk nekik a castingot, melyen
felmérjük a tudásukat, majd áprilistól – a
kiválasztott hallgatók – az állatpark erdei
iskola programjában hospitálnak. Ezt kö-
vetõen júniustól már élesben tartják az
órákat. Még mindig lehet jelentkezni ok-
tatónak a Zoo-Suliba, ehhez annyit kérünk,
hogy a jelentkezõk az education@sostozoo
e-mail-címre küldjenek el egy bemutatko-
zólevelet. Bár kõkemény munka folyik itt,
de állati élményekkel gazdagodhatnak a
hallgatók is, sõt, arra is van példa, hogy a
késõbbiekben pont itt, a Nyíregyházi Ál-
latparkban álljanak munkába.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

LEHET JELENTKEZNI OKTATÓNAK IS

Már hagyomány, hogy március 8-án a
Váci Mihály Kulturális Központban ünnep-
séget rendeznek a nõnap alkalmából. A
vendégeket dr. Kovács Ferenc polgármes-

ter köszöntötte, majd a Nyírség Táncegyüt-
tes a Táncfarsangon bemutatott, Szépanyám
szõtte címû színpadi táncjáték rövidebb
változatával kedveskedett a közönségnek.

AEROBIK DIÁKOLIMPIA
Március 3-án, szombaton Makón

rendezték meg az Aerobik Diákolim-
pia keleti fordulóját, ahol a nyíregy-
házi iskolák csapatai kiválóan szere-
peltek! Három arany- és két ezüst-
éremmel tértek haza és minden egy-
ség a döntõbe jutott.

TELT HÁZAS SIKER
Telt házas siker volt az AcapellArt

Énekegyüttes koncertje a Bencs Villá-
ban. Különbözõ korok dalait énekel-
ve az „Amott legel”-tõl az „Alkony”-
on keresztül, lehetõséget biztosítottak
a közönségnek a hétköznapokból való
kiszabadulásra, átlényegülésre.

KULTURÁLIS SEREGSZEMLE
A Nyíregyháza és Térsége Nyugdí-

jas Szövetség Kulturális Seregszemlét
tartott a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban, a rendezvényen helyi nyug-
díjasok mutatkoztak be. Az eseményen
volt többek között táncos és énekes
produkció is.

DÍJ A BÁNKIROBOTNAK
A Német-Magyar Ipari és Kereske-

delmi Kamara 2019. évi Szakképzési
Díját Motiváció kategóriában a Nyír-
egyházi SZC Bánki Donát Mûszaki Kö-
zépiskolája és Kollégiuma Bánkirobot
Team tehetséggondozó projektje nyer-
te el.

100 ALKOTÁS A VMKK-BAN
Sokféle irányzat és felfogás érhetõ

tetten a Nyíregyházi Mûvészeti Szak-
gimnázium Képzõ-  és Iparmûvészeti
Tagozata 2019-es pályázati kiállításán.
A több mint három évtizede mûködõ
mûvészeti iskola diákjainak közel 100
alkotását állították ki a VMKK-ban. 

PÁLYÁZATI HANGVERSENY
Hagyományos Pályázati hangver-

senyét tartotta a Nyíregyházi Mûvésze-
ti Szakgimnázium Zenemûvészeti Ta-
gozata. Neves zsûri elõtt a népzenész
növendékek mutatkoztak be, és az
Universitas gyûrû is gazdára talált, Sza-
bolcsi Flóra kapta meg.

VIRÁG A NÕKNEK
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Rendõr-fõkapitányság munkatársai az
Országzászló téren is köszöntötték a
nõket. Az autóval, kerékpárral vagy
gyalogosan szabályosan közlekedõ
hölgyeknek egy-egy szál virággal ked-
veskedtek.

FARSANGI MULATSÁG
Vidám hangulatú jelmezes farsangi

mulatságot rendeztek az evangélikus
általános iskolában. Már hagyomány,
hogy minden évben egy adott temati-
ka alapján öltöznek be a diákok. Eb-
ben az évben a „színek” domináltak
az osztályok produkcióiban.

Itt a tavasz, folyamatosan enyhül az idõ,
ez pedig azt jelenti, hogy már csak három
hónap, és beköszönt a nyár. A város tulaj-
donában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. fenn-
tartásában mûködõ  szigligeti gyerektábor-
ba elindult a jelentkezés, a napközis tábo-
rokba pedig áprilistól lesz erre lehetõség.
Jó tudni azonban, hogy már a Zoo-Suli tur-
nusainak idõpontjai is nyilvánosak. Ezekre
májustól várják a jelentkezéseket.

Nemcsak egy igazán különleges környe-
zetben, hanem nem mindennapi órarend-
del is várják a gyerekeket a Zoo-Suliban, ahol
a matematika, az irodalom, a földrajz és a
testnevelés helyett olyan órákon vehetnek
részt a „tanulók”, mint a Majmozoo, az
Andokozoo vagy éppen az Afrikázoo. A
Nyíregyházi Állatpark nyári táborában a di-
ákok szakképzett pedagógusok és fõiskolai
hallgatók vezetésével ismerhetik meg test-
közelbõl az élõvilágot. Bepillantást nyerhet-
nek a kulisszák mögé, s megismerkedhet-
nek Földünk állatvilágával. 

2019-es turnusok idõpontjai:
június 17–21.
június 24–28.
július 1–5.
július 8–12.

Jelentkezni május 2-ától lehet majd a
+36-42/479-702-es telefonszámon, vagy
személyesen az állatpark igazgatóságán.
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TÖBB MINT FÉLSZÁZ ZÖLD RENDSZÁMÚ
AUTÓ VAN NYÍREGYHÁZÁN

A klímaváltozás elleni küzdelemben a leghatéko-
nyabb eszköz az energiahatékonyság javítása és az üveg-
házhatású gázok kibocsátásának csökkentése, ezekkel
érhetõ el az életminõség javítása, a versenyképesség
fokozása; mondta Áder János köztársasági elnök a Vir-
tuális Erõmû Program (VEP) X. jubileumi díjátadóján múlt
hét szerdán, Budapesten. Az eseményen Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármestere, dr. Kovács Ferenc is
részt vett, és „Nyíregyháza MJV Önkormányzata
energiahatékony önkormányzat” tanúsítványt vett át.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. február 18-án a Virtuális Erõmû Program kereté-
ben nyújtotta be pályázatát az Energiatudatos/Energia-
hatékony Önkormányzat 2019 címre, amely idén elõ-
ször nyílt meg megyei jogú városok számára. A szabol-
csi megyeszékhely pedig elsõ ízben meg is kapta az el-
ismerést.

Áder János kiemelte, nagy hangsúlyt kell helyezni a
köz- és a magánépületek energetikai korszerûsítésére, a
szárazföldi, légi, vízi közlekedés zöldítésére, a megújuló

energiaforrások és a nukleáris energia felhasználására.
Szerinte a VEP pont azért fontos program, mert díjazza
az energiatudatos, energiahatékony vállalkozásokat, szer-
vezeteket és önkormányzatokat is, így lehetõséget ad a
jó példák összegyûjtésére és a szemléletformálásra.

ÚJABB ELISMERÉS NYÍREGYHÁZÁNAK

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a
megyeszékhely 5 frekventált pontján biztosított lehetõ-
séget arra, hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit
Kft. elektromos autótöltõket létesítsen. Ezeket hétfõn
délután adták át.

Az újonnan telepített töltõkkel 12-re nõtt az elektromos
autótöltõk száma Nyíregyházán, ugyanis  a Korzó mély-
garázsában hat, az egyik élelmiszer-áruházlánc parkoló-
jában pedig egy már korábban is volt.

A 2018. november 30-ai belügyminisztériumi adatok
alapján 9113 db zöld rendszámos autó van Magyarorszá-
gon, ebbõl 4009 db, ami tisztán elektromos. A Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóosztá-
lyának 2018. december 31-ei rendelkezésre álló adatai
alapján, Nyíregyházán jelenleg 56 db zöld rendszámmal
ellátott autó van nyilvántartva, melybõl 14 db tisztán elekt-
romos meghajtású.

Dr. Ugron Gáspár
Gábor

CÉL, HOGY MAGYARORSZÁG
ÁTJÁRHATÓ LEGYEN

– Körülbelül 30 kilométerenként helyezünk el városi, já-
rási központi környezetekben elektromos autótöltõket az
országban. A célunk ezzel az,
hogy Magyarország teljesen át-
járható legyen e-autókkal.
Egyébként a Mûszaki Egyetem-
mel közösen kialakított informa-
tikai rendszer mutatja meg ne-
künk, hogy hova érdemes újabb
töltõberendezéseket telepíteni.
Ez alapján Nyíregyháza kiemelt
desztináció, hiszen megyei jogú
város, fontos turisztikai célpont,
és az átmenõ forgalma is nagy,
vagyis szükség van ilyen beren-
dezésekre – magyarázta dr.
Ugron Gáspár Gábor, az e-Mobi
Elektromobilitás Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója.

– A beruházás illeszkedik a város azon törekvésé-
hez, hogy csökkentse a károsanyag-kibocsátást a köz-
lekedésben, ezzel javítsa a levegõ minõségét – hangsú-

lyozta dr. Kovács Ferenc polgármester. Ezen célkitûzés
egyik nagy lépése volt a 2018-ban üzembe állított 41
db CNG autóbusz használata is a közösségi közleke-
désben.

ÚJ E-TÖLTÕK HELYSZÍNEI

– Bujtos u. – AC gyorstöltõ (töltõoszloponként egyide-
jûleg 2 gépjármû töltése és parkolása lehetséges)

– Körte u. – AC gyorstöltõ (töltõoszloponként egyide-
jûleg 2 gépjármû töltése és parkolása lehetséges)

– Tavasz u. – AC gyorstöltõ (töltõoszloponként egyi-
dejûleg 2 gépjármû töltése és parkolása lehetséges)

– Dob u. – DC (villám) töltõoszlop (1 gépjármû tölté-
sére és parkolására van lehetõség)

– Szabadság tér – DC (villám) autótöltõ (2 gépjármû
töltését szolgálja ki)

INGYENESEN PARKOLHATNAK

– A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
5. § g. pontja értelmében a környezetkímélõ gépkocsi,
azaz az elektromos és hibrid gépjármûvek mentesül-
nek a gépjármûadó alól. A mentességet adózó önkor-
mányzati adóhatósághoz benyújtott gépjármûadó adat-
bejelentése alapján lehet biztosítani. Mindemellett Nyír-
egyháza egész területén a zöld rendszámú autók részé-
re a parkolás is ingyenes – tájékoztatott Kása Brigitta
aljegyzõ.



TERMÉSZETVÉDELEM

2019. MÁRCIUS 14.4

ERRÕL MÉG A NYÍRERDÕ SEM ÁLMODOTT
A FAÜLTETÉS MEGMOZGATTA AZ ÖNKÉNTESEKET!

Több mint százan jelentkeztek fát ültetni a Nyírerdõ
Zrt. felhívására. A cég tavaly a Sóstói út melletti területe-
ken termelte ki a fát, ezek helyére pedig újakat ültettek.
Az aszályos õsz miatt sok csemete kiszáradt, ezek pótlá-
sát kezdték meg önkéntesek bevonásával.

Volt, aki dalra fakadt faültetés közben, mások pedig
megtanították a lelkes természetbarátokat, hogyan kell a
csemeték gyökérzetét visszavágni annak érdekében, hogy
könnyebben megfoganjanak. A fiatalok közül sokan éle-
tükben elõször ültettek fát, amit nagyon élveztek. Múlt
héten péntek délelõtt tucatnyi lelkes önkéntes fiatal és kör-
nyezetvédõ jelent meg a Sóstói úton, hogy aktív szerepet
vállaljon a fenntartó Nyírerdõ Zrt. munkájában.

TÖBB MINT SZÁZAN JELENTKEZTEK
Az erdõ kezelõje tavaly õsszel itt fakitermelést vég-

zett és már fiatal csemetékkel be is ültette a többhektá-

ros területet. Ám mivel aszályos volt az õsz, az apró fák
egy része kiszáradt, ezeket igyekeztek újakkal pótolni.
Mivel a városlakók közül többen önkéntesen felaján-
lották a segítségüket a munkálatokhoz, a szakemberek
úgy döntöttek, akciót hirdetnek. A faültetésre jelentkezni
lehetett.

– Mivel nagyon sok volt a jelentkezõ, úgy döntöttünk,
hogy egy napot mindenképpen erre szentelünk, amikor is
több csemetével, több eszközzel, több kollegával tájékoz-
tatót tartunk, és megmutatjuk, hogyan kell egy csemetét
elültetni – fogalmazott Tölgyfa Gábor, a Nyírerdõ Zrt. er-
dészeti igazgatója.

Hektáronként 10 ezer csemetét ültet a Nyírerdõ a ki-
termelt fák helyére. Többségében tölgyeket, de mellet-
tük szil, juhar, vadalma, vadkörte, eper, hárs  és nyír is
került a földbe.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

ELTAKARÍTJÁK A SZEMETET AZ ÖNKÉNTESEK

FAÁPOLÁSI BEMUTATÓ
ÚJ TECHNOLÓGIÁVAL MENTIK A FÁKAT

A NYÍRVV MUNKATÁRSAI

A NYÍRVV Kft. munkatársai januárban kezdték el a
város több területén a fasorok ifjítását. Az elsõ sza-
kaszban a Kiss Ernõ utcán végezték a faápolást, 51 pla-
tánfát kezeltek, melyek közül 7 fánál tapasztaltak kor-
hadást, illetve felületi sérüléseket.

Sajnos néhány évtizeddel ezelõtt voltak olyan ágeltá-
volítások, amiket nem kezeltek rendesen, nem kaptak seb-
kezelõ anyagot a vágásfelületek. Emiatt bekorhadtak a fák,
sok helyen kialakultak üregek. A munkák során a követ-
kezõ szakasz az Eötvös utca volt, ahol 53 fán dolgoztak.
Ezen a soron 4 sérült fát találtak, amelyeket az egyedi
eljárással, új technológiával tettek újra biztonságossá.

SAJÁT FEJLESZTÉSÛ ELJÁRÁS

Keczkó János, a NYÍRVV Kft. irodavezetõje elmondta,
egy speciális marófejjel bemarják a korhadást, amennyi-
ben nem veszélyezteti a fa stabilitását. Egy teljesen új, sa-
ját fejlesztésû eljárással kezelik, majd kitöltik az üreget,
megakadályozva ezzel a további korhadást és a késõbbi-
ekben a fa pusztulását. Az eljárásnak köszönhetõen több
évvel hosszabbítják meg a fák élettartamát. Azokat a fá-
kat, amelyeket már nem lehetett meggyógyítani és már
balesetveszélyesek voltak, kivágták. Ezek pótlását a kö-
vetkezõ hetekben kezdi meg a városüzemeltetõ cég.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlemé-
nye szerint közel 240 ezer önkéntessel az elmúlt évek
legsikeresebb környezetvédelmi akciója lehet majd az idei
TeSzedd! elnevezésû (Önkéntesen a tiszta Magyarorszá-
gért!) hulladékgyûjtési rendezvénysorozat. Nyíregyházán
20 találkozási pont lesz, a megyében összesen pedig 124.
A programhoz csatlakozott – többek mellett – a nyíregy-
házi Zöld Kerék Alapítvány is.

Az önkéntes akciót 2011 óta minden évben megrende-
zik. Idén március 18. és 24. közötti idõszakra esik. A hulla-
dékgyûjtés kellékeit, a zsákokat és a kesztyûket a miniszté-
rium biztosítja, az akció szervezõjeként pedig az összesze-
dett szemét elszállításáról is gondoskodik. Az Innovációs
és Technológiai Minisztérium Kommunikációs Fõosztályá-
tól megtudtuk, a TeSzedd! akcióra történõ regisztráció 2019.
március 3-án éjfélkor lezárult, így nem lehet több találko-
zási pontot létrehozni. Amennyiben önkéntesként szeretne
valaki csatlakozni egy nyílt találkozási ponthoz – amit a
teszedd.hu honlapján a „hol szedjem?” menüpontban ta-
lálhat –, keresse a TeSzedd! ügyfélszolgálatot vagy menjen
el az adott napon az adott helyszínre. A beérkezett regiszt-
rációk alapján országosan több mint 3000 helyszínen lesz
szemétszedés és összesen közel 240 000 fõ vesz részt ben-
ne. A regisztrációk alapján Nyíregyházán 20 találkozási pont
lesz, a megyében összesen pedig 124.

DUPLA ANNYIAN JELENTKEZTEK
2017 õszén zajlott az utóbbi TeSzedd! és országosan nyil-

vántartva 2516 tonna szemetet gyûjtöttek össze az önkénte-
sek. Akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 60 találkozá-
si pontot regisztráltak és több mint 5000 önkéntes jelentke-
zett. Idén már most több mint tízezerre tehetõ ez a szám.

TEKERVE IS GYÛJTIK
Az önkéntes akcióhoz, csakúgy, mint az utóbbi években,

idén is csatlakozott a nyíregyházi Zöld Kerék Alapítvány.

– Már az elmúlt alkalommal is nagy volt az érdeklõdés
a program iránt, ezért úgy döntöttünk, hogy idén 50 ön-
kéntesre adjuk le az igényt, vagyis minimum ennyi segítõ-
re számítunk – tájékoztatott Tokár Zoltán, az akció prog-
ramvezetõje. – 10–15 fõs csoportokban a kerékpárutak
mentén fogunk szemetet szedni. Március 23-án, szomba-
ton délután két órára várjuk kerékpárjaikkal együtt a lel-
kes önkénteseket a Kossuth térre. Terveink szerint a Pazonyi
úton, illetve a Tokaji úton fogunk szemetet gyûjteni.

AMIT BIZTOSÍTANAK:

A programvezetõ hangsúlyozta, aki a honlapon keresz-
tül nem csatlakozott akciójukhoz, az se búsuljon, min-
denkit szeretettel várnak majd, hiszen mindig akad egy
plusz zsák és egy plusz kesztyû is...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

– zsákot,
– kesztyût,
– hangulatot,

– testmozgást,
– a jó érzést, hogy aznap egy

picit jobbá tetted a világot!

FÁSÍTÁSI PROGRAM
Mint már korábban is beszámoltunk róla, dr. Ko-

vács Ferenc polgármester kezdeményezésére nagysza-
bású fásítási program zajlik Nyíregyházán. Ennek ke-
retében az önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft.
„Ültess egy fát a holnapért!” címmel pályázatot hir-
detett, amelyre 186 igény érkezett be.

A programnak köszönhetõen a lakosság, illetve az
intézmények képviselõi díszfát, díszcserjét igényelhet-
tek, amelyeket majd a házuk, intézményük elõtt lévõ
közterületre, utcafrontra ültethetnek el. A pályázatra
január 31-éig lehetett jelentkezni.

KÖZEL KÉTSZÁZ PÁLYÁZAT ÉRKEZETT

A fásítási program elsõ ütemében, 2018. december
1. és 2019. január 31. között 186 pályázat érkezett be
a lakosságtól, illetve ezen felül 12 darab intézmények-
tõl – tudtuk meg Horváth Kírától, a NYÍRVV Nonprofit
Kft. marketingreferensétõl.

LASSAN VÉGE A BÍRÁLATI IDÕSZAKNAK

– Az elbírálási folyamat lassan a végéhez közeledik,
a beérkezett pályázatok háromnegyedét már társasá-
gunk kivizsgálta. Eddig közel 200 darab fát, többek
között hárs-, juharfákat, valamint több mint 1380 cser-
jét és évelõ növényt jegyeztek fel az igénylõknek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. várhatóan áprilistól kezdi
el kiosztani az igényelt fákat és cserjéket.
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Már hosszú évek óta jól jövedelmezõ ágazat az „apart-
manozás” a szabolcsi megyeszékhelyen. Vannak, akik egy-
egy szezonra családi házukat hagyják hátra, hogy az 3
hónapra inkább turistákat szolgáljon ki.

A napokban több olvasónk is megkereste szerkesztõsé-
günket és arra voltak kíváncsiak, hogy igaz-e a hír, misze-
rint az önkormányzat idén már nem ad ki új mûködési 
engedélyeket (szálláshelyeknek) apartmanoknak Sóstó-
gyógyfürdõn. Az észrevétellel megkerestük a Polgármes-
teri Hivatal Hatósági Fõosztályát. Mint kiderült, korláto-
zásról koránt sincs szó, annyi azonban igaz, hogy a már
nyilvántartásban szereplõ, illetõleg a bejelentés nélkül
mûködõ szálláshelyek ellenõrzését minden évben tervsze-
rûen, vagy szúrópróbaszerûen elvégzik, nem egyszer társ-
hatóságokkal együttmûködve.

LEGFELJEBB NYOLC SZOBA

– A Polgármesteri Hivatal Hatósági Fõosztály Igazgatá-
si Osztálya látja el az úgynevezett egyéb szálláshelyek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos hatósági feladato-
kat. Sóstógyógyfürdõn leginkább ez a szálláshely típus
jellemzõ – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Kása Bri-
gitta aljegyzõ, hatósági fõosztályvezetõ. Egyéb szálláshely-

FOLYAMATOSAN LEHET SZÁLLÁSHELYEKET
NYILVÁNTARTÁSBA VETETNI SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕN (IS)

abban érdekelt, hogy turizmusa, turisztikai szolgáltatásai
megfelelõ színvonalon tovább fejlõdjenek, és ez igaz a
kereskedelmi szálláshelyekre is.

88 EGYÉB SZÁLLÁSHELY SZEREPEL
A NYILVÁNTARTÁSBAN

Jelenleg Nyíregyháza Sóstógyógyfürdõ területrészén 88
nyilvántartásban szereplõ egyéb szálláshely található. Eb-
bõl 8-at 2018. évben vett nyilvántartásba a Polgármesteri
Hivatal Hatósági Fõosztálya. Idén nyilvántartásba vételre
irányuló kérelem viszont még nem érkezett.

SZÁMÍTANI KELL ELLENÕRZÉSRE

– Természetesen a nyilvántartásban szereplõ, illetõleg
a  bejelentés nélkül mûködõ szálláshelyek ellenõrzésére
lehetõsége van hatóságunknak, amit minden évben terv-
szerûen, vagy szúrópróbaszerûen végzünk el, nem egy-
szer társhatóságokkal együttmûködve. Az ellenõrzések
során a nyilvántartásba vételhez a jogszabályban meg-
határozott feltételek meglétét vizsgálja a hatóság – ma-
gyarázta.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

nek az a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem
kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített
önálló épület vagy annak lehatárolt része minõsül, ame-
lyiknél az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb
nyolc, az ágyak száma pedig legfeljebb tizenhat.

IGAZOLÁSRA IS SZÜKSÉG VAN

– Fontos tudni, hogy az ilyen irányú bejelentések
nyilvántartásba vételéhez csatolni kell a Fõépítészi
Osztály igazolását is, hogy a szálláshely milyen felté-
telek mellett alkalmas a funkciója betöltésére, ezért a
bejelentés benyújtása elõtt mindenképpen szükséges
az említett szakterület felkeresése.

NINCS KORLÁTOZÁS

A hatóság folyamatosan, az üzemeltetõk bejelentései
alapján adja ki a nyilvántartásba vételrõl szóló igazolást.
Mint kiderült, nincs arra jogszabályi lehetõség és nem is
célja Nyíregyháza városnak, hogy korlátozza a nyilván-
tartásba vételek számát. Tehát amennyiben a bejelentés
megfelel a jogszabályban elõírt feltételeknek, a hatósá-
gok nem gördítenek akadályt a szálláshelyek nyilvántar-
tásba vétele elé. Az aljegyzõ hangsúlyozta, Nyíregyháza

FÉNNYEL ÉS ARANNYAL
Uzonyi Ferenc festõmûvész Fénnyel és Arannyal

címû kiállítása a Pál Gyula Teremben március 30-áig.
Hatalmas vászonképek színei arannyal gazdagítva,

elegánsan használt színek az azonos címû festmények
alatt. Ez a kép fogadja a Pál Gyula Terembe belépõt.
Így jelennek meg a transzcendentális szemlélet idõdi-
menziói Uzonyi Ferenc munkáiban. Átmenetes szí-
neivel egyszerre több üzenetet is közvetít. Ezek képi
megjelenítése nem direkt közöl, hanem csak sejtet. A
következtetéseket a nézõre bízza. Nem használ kép-
elemeket, választott színeivel, felületi arányokkal,
használati minõséggel közvetít, mely mindig magas
fokú esztétikával bír.

A huszonkilenc képnek ugyanaz a címe: Absztrakt.
Nem formákat egyszerûsít – hiszen azokat nem is hasz-
nálja –, hanem a színeit olyan felületkezeléssel, mely
képzeteket mozgósít, és egyúttal idõdimenziókat hív
elõ. Ez az õ festészetének az alapja. Ezzel a magatar-
tással pazar színvilágot fest, mellyel képes eligazítani
az értelmezésben, irányít, de szabadságot is ad. Mind-
ezek bõvülnek a festékkezelés esetlegességével, az
anyag mennyiségével, a festõkés használatának mód-
jával a ritmikus és szabálytalan felületeken. Ezek által
változik át idõvé. Egy-két helyen megjelenik falevél
lenyomat, beszûrõdõ napfénycsík, avartömeg. Mint-
ha az lenne, de csak egymás környezetében. Mind-
ezek mögött és mellett mindenütt Isten Szeme.

A megnyitó végén a mûvész átadott egy realista fest-
ményt a városról, a városnak – ezzel is igazolva, hogy
absztrakt festõ ilyet is tud festeni.

(Szerzõ: H. Németh Katalin)

Family apartman Szinyó apartman Pipacs apartman
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AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN
TÛZGYÚJTÁSI TILALOM VAN

Az elmúlt napok csapadékmentes, eny-
he idõjárása miatt egyre többen kezdenek
neki a kerti munkáknak. A veszélyt a szá-
raz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben
könnyen és gyorsan terjed a tûz. Az erõs
szél sem kedvezõ – a szabadban keletke-
zett tüzek 99 százalékát emberi mulasz-
tások okozzák. Jelenleg az egész ország-
ban tûzgyújtási tilalom van érvényben.

– Országosan tûzgyújtási tilalmat rendel-
tek el, megyénkben ez március elsejétõl
van érvényben – tájékoztatott Dudás Szil-
via, az Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság mb. sajtószóvivõje.

Tûzgyújtási tilalom érvénye alatt tilos
erdõkben, fásításokban, facsoportokban és
ezek 200 méteres környezetében tüzet
gyújtani. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben az elmúlt idõszakban több mint 150
alkalommal vonultak a megye hivatásos,
önkormányzati, valamint önkéntes tûzol-
tói szabadtéri tûzesetekhez.

AKÁR MILLIÓS BÍRSÁG IS LEHET

A tûzgyújtási tilalom tehát elsõsorban a
külterületi részekre vonatkozik – belterü-

leten a kerti zöldhulladék elégetésére csak
ott van lehetõség, ahol van erre vonatkozó
rendelete az önkormányzatnak. Nyíregy-
házán is pontosan szabályozzák, hogy mi-
kor és hogyan szabad a kertben zöldhulla-
dékot égetni. A szabadtéri tûzgyújtás fel-
tételeit egyébként az Országos Tûzvédel-
mi Szabályzat tartalmazza, a jogszabály-
tól eltérõ vagy hatósági engedély hiányá-
ban végzett tevékenység tûzvédelmi bírsá-
got von maga után.

– Ha szabálytalan égetés miatt a tûzol-
tók oltják el a tüzet, a bírság mértéke 20
ezer forinttól 3 millió forintig terjedhet.

A közelmúltban csak megyénkben több
mint 150 szabadtéri tûzesethez vonultak a
tûzoltók. De országosan is magas volt az
erdõ- és vegetációtüzek száma; február kö-
zepe óta mintegy 2000 erdõ- és vegetáció-
tûz keletkezett, amelyek több mint 9000
hektár fával borított és mezõgazdasági te-
rületet érintettek. Az aktuális tûzgyújtási ti-
lalomról és a tûzgyújtási szabályokról az
erdotuz.hu, valamint a katasztrofavede-
lem.hu honlapokon is tájékozódhatnak.

(Szerzõ: Dér Vivien)

CSÖKKENT A KÖZTERÜLETI
BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMA 2018-BAN

Farkas József r. dandártábornok, megyei rendõrfõka-
pitány múlt héten adott tájékoztatást a fõkapitányság
nyíregyházi épületének dísztermében az állomány elõzõ
évben végzett munkájáról. Értékelésében hangsúlyozta,
hogy a korábbi évek mutatóihoz képest csökkent a re-
gisztrált, kiemelten a lakosság szubjektív közbiztonság-
érzetét leginkább befolyásoló közterületi bûncselekmé-
nyek száma.

Farkas József r. dandártábornok értékelõjében beszélt
a bûn- és baleset-megelõzési tevékenység fontosságáról,
a már évek óta hatékonyan mûködõ programokról. Ki-
emelte a fõkapitányság konstruktív és hatékony együtt-
mûködésének szerepét az önkormányzatokkal, a társszer-
vekkel és legfontosabb stratégiai partnerével, a Polgár-
õrséggel.

MAGASRA ÉRTÉKELT MUNKA

A közrend és a közbiztonság érdekében kifejtett erõfe-
szítések eredményét az is mutatja, hogy a megye önkor-
mányzatai körében végzett felmérés eredményeként a te-
lepüléseken végzett rendõri tevékenységet az elõzõ évi-
nél is magasabb, ötös skálán 4,57-re értékelték. Az érte-
kezlet meghívott vendégei közül többen méltatták hozzá-

szólásaikban a megye rendõreinek munkáját, elhivatott-
ságát, köszönetüket fejezték ki és gratuláltak az eredmé-
nyekhez.     

GRATULÁLTAK 2018-HOZ

A beszámoló végén a tábornok megfogalmazta a 2019.
év legfontosabb célkitûzéseit és megköszönte az állomány
lelkiismeretes szakmai hozzáállását. Az értekezlet elöljá-
rója, dr. Kuczik János Zoltán r. dandártábornok, mûveleti
országos rendõrfõkapitány-helyettes gratulált a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság elmúlt évi
tevékenységéhez, valamint megerõsítette a megyei rend-
õrfõkapitány jelentésében megfogalmazott célkitûzéseket.

(police.hu)

NYÍREGYHÁZA KEDVEZÕ HELYZETBEN

A portfolio.hu nemrégiben összegyûjtötte a jelen-
tõsebb nagyvárosok bûnözési statisztikáit. A listán
pozitív szempontból áll már a dobogón Nyíregyháza
a 2018 elsõ felében, 1000 fõre jutó kiemelt bûncse-
lekmények számában. Csak Szeged és Debrecen van
ez alapján némileg kedvezõbb helyzetben nálunk, s a
portál megjegyzi: Budapesten kívül Gyõr az egyetlen
magyar nagyváros, ahol a népességszám által indo-
koltnál sokkal több bûncselekmény történt. (Itt az adat
9,73, míg Nyíregyházán ugyanez 5,42.) Az „indokolt”
szó alatt azt kell érteni, hogy amennyiben a népesség
kizárólagos függvényében nézzük a bûncselekmények
számát, akkor a tényleges adatok magasabbak voltak,
mint amit a népesség-bûncselekmény grafikon trend-
vonala alapján várni lehetne. Emellett a portfolio.hu
megjegyzi: Budapest egyes kerületeiben sokkal
rosszabb a helyzet, mint a nyugat-dunántúli régió köz-
pontjában.
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MEGKÖTÖTTE AZ ÜZLETET A CÁPÁK
KÖZÖTT A NYÍREGYHÁZI FEJLESZTÕ

CASTINGOK VÁRTAK RÁ

Szinte nem telik el úgy hónap, hogy ne hallanánk Zsigó
Zsolt tanár úr diákjairól, akik a Bánkirobot Team – A Bánki
középiskola tehetséggondozó szakköre a jövõ innovációs
szakembereiért – tagjaiként túlzás nélkül, sikert sikerre hal-
moznak. Legutóbb Tóth Bencére figyelt fel az ország, aki
bejutott a Cápák között címû show-mûsor adásába.

– Három castingon vettem részt, mire bejutottam a cá-
pák elé, a mûsorba. Mindegyikre kellett készülnöm vala-
mivel. Az elsõ célja a bemutatkozás volt, megnézték, hogy
ki vagyok, mit csinálok és releváns-e az okoskesztyûm
arra, hogy akár befektetést érjen. A másodikon már stressz-
helyzetet is szimuláltak, kíváncsiak voltak arra, hogy a
kamerák elõtt hogyan reagálok erre. Az utolsó castingon
pedig már jelen volt két pénzüggyel foglalkozó szakem-
ber is. Én igazából próba szerencse alapon vágtam bele
az egészbe, hiszen tudtam, hogy hátrányt jelent a fiatal
korom, az, hogy most fogok érettségizni és szeretnék egye-
temre menni, illetve nem is rendelkezem még professzio-
nális vállalkozási ismeretekkel. Nagyon örültem, amikor
túljutottam a castingokon és a cápák elõtt mutathattam be
az okoskesztyût.

20 MILLIÓ FORINT VOLT A CÉL

– Emlékszem, a forgatás napja nagyon hosszú volt. Egy-
szer volt lehetõségem bemenni a befektetõkhöz és bemu-
tatni nekik a kesztyût. Az öt üzletember közül Fehér Gyu-
la, a Ustream alapítója és Balogh Péter, a Baconsult Kft.
ügyvezetõje állt hozzám a legközelebb, mert õk jártasak
leginkább az IT (információ technológia) világban. Sze-
rencsére azonban mindannyian nagyon pozitívak voltak
és megértették a fejlesztésem lényegét. 20 millió forintot
szerettem volna kapni a befektetõktõl, ezt a további fej-
lesztésre és gyakorlati hasznosításra fordítottam volna,
végül azonban Apró Annával fogtam kezet, aki egy hat
hónapos inkubációs programot ajánlott nekem. Nagyon
örültem neki, úgy gondolom, most ez a lehetõ legjobb a
projektemnek.

VILÁGPIACRA SZÁNJA

Bence szeretné, ha az okoskesztyû nemcsak Magyar-
országon, de világszerte ismert lenne és bárhol tudnák
használni. Tervei között szerepel, hogy miniatürizálja az
eszközt és elérje, hogy az még felhasználóbarátabb le-
gyen. Erre pedig minden esélye megvan, hiszen egy nagy,
üzletemberekbõl álló csapat már mellette állt, most már
csak a potenciális befektetõket kell megtalálniuk.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Apró Anna hat hónapos inkubációs programot ajánlott a
fiatal feltalálónak

– Egy hat hónapos mentorálást nyertem el. A fél év
alatt az üzletemberek, befektetõk segítenek nekem ki-
dolgozni egy jó üzleti tervet, valamint megkeresni a
potenciális befektetõket. Minden hónapban elutazom
hozzájuk Budapestre és találkozom velük. Ilyenkor

szó esik arról, hogy mennyi pénzre lenne szükségem
a további fejlesztésre, mihez kellene még nekem se-
gítség, mit is akarok pontosan, és ami a legfontosabb,
hogy megpróbáljuk megkeresni a potenciális befek-
tetõket.

Egy hónappal ezelõtt indult el az RTL Klub új mûsora,
amelyben a képernyõn zajlanak az üzleti tárgyalások. A
Cápák között címû show-ban öt befolyásos magyar üzlet-
ember ismerhet meg ötleteket, startupokat, cégeket és ta-
lálmányokat, amelyekbe saját pénzükkel beszállhatnak, be-
fektetõként részesedést vásárolhatnak – már ha meggyõzik
õket a vállalkozók. A 18 éves, nyíregyházi Tóth Bence pedig
nemhogy lenyûgözte õket találmányával, de Apró Anna, az
egészségügyi szolgáltató Cor-A Zrt. egyik tulajdonosa  hat
hónapos inkubációs programot is ajánlott neki.

Egészen elképesztõ találmányt ismerhettek meg a televí-
ziónézõk és a befektetõk a Cápák között címû show-mûsor
múlt heti adásában. Tóth Bence, a Nyíregyházi SZC Bánki
Donát Mûszaki Középiskolája és Kollégiuma végzõs diákja
a már számos szakmai díjjal elismert okoskesztyûjét mutat-
ta be. A találmány képes a jelnyelvhez szükséges gesztiku-
lációt lekövetni és szavakká konvertálni, így segítve a sike-
tek és nagyothallók integrációját.

SEGÍT AZ INTEGRÁCIÓBAN
Az okoskesztyût a siket ember tudja viselni és a jel-

beszédét hanggá fordítja, egy hangszóró segítségével.
Ennek következtében, aki nem is ismeri a jelbeszédet,
az is meg tudja érteni, mit szeretne közölni. Az okos-
kesztyû ebben a formájában egyedi és még soha sen-
ki nem fejlesztette ki.

MEGKERESIK A POTENCIÁLIS BEFEKTETÕKET

Tóth Bence
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SPORT

AZ ÉRTÉKTÁR RÉSZE SZABÓ TÜNDE SPORTTEVÉKENYSÉGE
Dr. Szabó Tünde olimpikon úszó kiemelkedõ sporttevé-

kenységét, mint nemzeti értéket mutatták be múlt pénte-
ken este a Continental Arénában, hiszen egy javaslat alap-
ján része lett a települési értéktárnak, melynek tagja festõ-
mûvész, néprajzkutató, színmûvész, filmrendezõ és író élet-
mûve is. A város legeredményesebb olimpikonja egy ar-
chív felvételekkel tarkított talkshow keretében idézte fel
sikeres úszó múltját, egyben utat mutatott a közönség so-
raiban nagy számban helyet foglalt fiatal sportolóknak.

Egy 27 éves felvételt is bejátszották a szervezõk az Ér-
tékes Esték sorozat legutóbbi rendezvényén, mely a város
legfényesebben csillogó olimpiai érmét, a barcelonai öt-
karikás játékokon Szabó Tünde által 100 méteres hátúszás-
ban szerzett ezüstérem megszületését mutatja be. A rész-
let a Városi Televízió 1992-es mûsorából származik.

A VÁROSÉRT IS KÜZD

Bár ezt követõen abbahagyta az élsportot, a ma már
például szakedzõi és szakjogászi diplomákkal, speciális
végzettségekkel sportállamtitkárként és nyíregyházi ország-
gyûlési képviselõként dolgozó dr. Szabó Tünde nagy meg-
tiszteltetésnek és elismerésnek tartja, hogy része lett az
értéktárnak. A Nyíregyházi Televíziónak a rendezvény elõtt
azt nyilatkozta: amikor sportolunk, csak egy cél vezet, hogy
minél eredményesebbek legyünk. Amikor a dobogón áll
a sportoló, akkor érzi, hogy sokan állnak mellette, mögöt-
te, s ilyenkor a hazájáért, a városáért is tesz.

NYÍREGYHÁZI SZÍNEKBEN

– Nyíregyháziként versenyeztem mindig, az NYVSC szí-
neiben sportolhattam és nagyon szeretetteljes közeg vett
körül. Mire felnõtt lettem, nagyon kevesen úsztak már
velem, s volt, hogy egyedül is úsztam egy edzésen, tehát
ilyen szempontból nehezebb volt, mintha egy csapatsport-
ágban lennénk. Sokat hívtak, hogy Budapesten sportol-
jak, sok edzõ szerette volna, hogy menjek a csapatába, a

tanítványai közé, de én mindig nemet mondtam. Mert én
nyíregyházi vagyok, nyíregyháziként születtem, és soha
nem tudtam volna itt hagyni a családomat, azt a várost,
ahol felnõhettem – fogalmazott dr. Szabó Tünde olimpiai
ezüstérmes.

MÁS KÖRÜLMÉNYEK

Az olimpikon a beszélgetés során megfogalmazta: a ’80-
as évek végén, s a ’90-es évek elején sokkal másabbak
voltak a körülmények, nehezebb volt sikereket elérni vi-
déken az infrastruktúra miatt, mint az akkori fõvárosiak-
nak. De örömmel szólt az abban az idõben még különle-
gesnek számító külföldi edzõtáborokról, ahová csak a leg-
jobbak juthattak el, a versenyekrõl, a befogadó és szere-
tetteljes nyíregyházi közegrõl és külön is edzõjérõl, Vajda
Tamásról. A közönség az éremkollekciója egy részét is
megcsodálhatta, hiszen az olimpiai mellett világbajnoki
és két Európa-bajnoki ezüsttel is büszkélkedhet.

OLIMPIAI KIÁLLÍTÁS AZ ARÉNÁBAN

A rendezvény hátterét a Magyar Olimpiai és Sport-
múzeum vándorkiállítása adta. A Magyarok az újkori
olimpiákon címû tárlat március 22-éig, naponta 8 és
16 óra között tekinthetõ meg ingyenesen a Continental
Aréna emeletén.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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TÁRSAS KAPCSOLATOK NYÍREGYHÁZÁN 2008–2018
A nyíregyháziak életminõségét vizsgáló, tíz év adatait

feldolgozó kutatássorozat eredményeit nagy vonalakban
már ismertettük. Eszerint jelentõsen nõtt városunk lakos-
ságának az életminõség-indexe. Ígéretünk szerint az egyes
területek kibontását folytatjuk most, ezúttal dr. Huszti
Éva fõiskolai docens ír a társas kapcsolatok alakulásáról.

Az életminõség meghatározása, annak tartalma mai mo-
dern világunkban változásokon megy keresztül. Egyre nyil-
vánvalóbbá válik, hogy pusztán az anyagi jólét nem elegen-
dõ a minõségi élethez, hiszen az anyagi javakon kívül egyre
inkább szükség van nem anyagi jellegû dolgokra is. Az élet-
minõség fogalmának akár objektív (társadalmi környezet),
akár szubjektív (individuálisan megélt) megközelítését
vesszük alapul, a társas kapcsolatok szerepe egyre hangsú-
lyosabbá válik. A nyíregyháziak életminõségét vizsgáló ku-
tatássorozat kérdéskörei közé már az elsõ adatfelvétel ide-
jén, 2008-ban bekerült a társas kapcsolatok vizsgálata is. Így
lehetõség nyílt arra, hogy több kérdés, több dimenzió men-
tén vizsgáljuk meg az ország hetedik legnagyobb városában
élõ felnõtt népesség társas kapcsolathálózatának mintázatát.

FONTOS A TÁRSAS TÁMOGATOTTSÁG

A társas kapcsolatok jelentõségét egyrészt az adja, hogy
ezeken a kapcsolatokon társadalmi erõforrások áramlanak.
Másrészt, mint ahogyan azt más kutatások is alátámasztot-
ták, azok az egyének, akik bármilyen társadalmi támaszt
kapnak, elégedettebbek az életkörülményeikkel, boldogab-
bak és kiegyensúlyozottabbak, pozitívan értékelik életminõ-
ségüket, tehát a társas támogatottság mértéke meghatározó
része a szubjektív életminõségnek. Vizsgálataink során kí-
váncsiak voltunk, hogy vannak-e barátaik a megkérdezet-
teknek; tudnak-e segítséget kérni bizonyos élethelyzetekben
családtagjaiktól, rokonaiktól, barátaiktól, ismerõseiktõl; ho-
gyan és milyen gyakran tartják a kapcsolatot szomszédaik-
kal, mennyire vesznek részt a város életében, azaz járnak-
e társaságokba, klubokba, tagjai-e civil szervezeteknek.

BARÁTI KAPCSOLATOK ALAKULÁSA

A társas kapcsolatok között lényeges szerepe van a bará-
ti kapcsolatoknak. A barátságok különbözõek lehetnek: az
intim, közeli barátságoktól a lazább, felületesebb, „haveri”
kapcsolatokig terjedhetnek. Mégis, pusztán az, hogy van-e
valakinek olyan „másik” a közelében, akire barátjaként
gondol, fontos mutatója a személyes kapcsolathálózatnak.
A jó barátok a családon kívüli olyan kapcsolatok, melyek
biztonságot nyújtanak az egyénnek, kölcsönös segítségnyúj-
tást, intim és bizalmas kapcsolatot jelentenek. Nyíregyhá-
zán a vizsgált tíz év során az átlagos barátok számát tekint-
ve ingadozást figyelhettünk meg: legmagasabb barátszá-
mot 2010-ben mértünk, mikor a megkérdezett felnõtt né-
pesség átlagosan 6 barátról számolt be. Legkevesebbet 2015-
ben mértünk, ekkor 4,7 volt az említett barátszám. A leg-
utóbbi mérés idején átlagosan 5,12 barátról számoltak be,
leggyakrabban 2 barátot említettek a megkérdezettek. A
férfiak és nõk közötti különbség a barátok számát tekintve
is ingadozó képet mutat, viszont a férfiak esetében 2008-
ban és 2018-ban mértük a legmagasabb átlagos barátszá-
mot (6), addig a nõk esetében 2010 volt a „kiugró” év (6).

Barátok száma Nyíregyházán (2008–2018)

A barátok számát négy kategóriára bontva mutatja az
ábra: a legelsõ és az utolsó két mérés idején az 1–4 barát-
tal rendelkezõk aránya volt a legmagasabb. 2010-ben az
5–9 baráttal rendelkezõk voltak a legtöbben a vizsgált
mintában, míg 2012-ben a legalább 10 baráttal bírók. Fon-
tos kiemelni, hogy a baráttal nem rendelkezõk aránya még
mindig magas, de 2018-ra jelentõsen csökkent, a megkér-
dezetteknek tizede sorolható a baráttal nem rendelkezõk
körébe (11%).

TALÁLKOZÁS, BESZÉLGETÉS GYAKORISÁGA

A társas kapcsolatok felmérése kiterjedt a különbözõ
típusú kapcsolatokkal (rokonok, barátok, szomszédok) való
találkozás, beszélgetés gyakoriságának vizsgálatára is, hi-
szen a kapcsolattartás gyakorisága lényeges mutatója le-
het az adott kapcsolat erõsségének. Azért indokolt a felté-
teles mód használata, mert azon túl, hogy az emberek
nyilvánvalóan szívesebben találkoznak gyakran olyan
másokkal, akiket kedvelnek és szeretik a társaságukat,
vannak olyan gyakori találkozások, beszélgetések is, me-
lyeket nem válogathatunk meg. A nyíregyháziak életmi-
nõségét vizsgáló kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a
megkérdezettek milyen gyakran beszélgetnek szomszé-
daikkal, milyen gyakran találkoznak barátaikkal, rokona-
ikkal, akik máshol élnek (nem ugyanabban a háztartás-
ban), mint õk.

LEGALÁBB HAVONTA

A barátokkal való kapcsolattartásra jellemzõen gyak-
ran, de legalább havonta sor kerül. A szomszédokkal való
beszélgetés gyakorisága évrõl évre csökken, pontosabban
egyre kisebb azok aránya, akik mindennap, vagy hetente
1-2 alkalommal beszélgetnek szomszédaikkal. A csökke-
néssel párhuzamosan növekedett azok aránya, akik rit-
kábban, illetve azoké, akik soha nem beszélgetnek szom-
szédaikkal. Ez utóbbi a 2008-ban mért 4%-ról a duplájára
(8%) növekedett.

A szomszédokkal való beszélgetés gyakorisága
(2008–2018)

MAGÁNTÁRSASÁGI ÖSSZEJÖVETELEK

A magántársasági összejövetelek kapcsán a megkérde-
zettek vendégségbe járási, vendégfogadási és szórakozni
járási szokásait, pontosabban gyakoriságát vizsgáljuk év-
rõl évre Nyíregyháza felnõtt népessége körében. A ma-
gántársasági összejövetelek általában szimpátia, vagy kö-
zös cél, vagy csupán megszokás révén szervezõdnek és
jellemzõen olyan kapcsolatokat is tartalmaznak, melyek
színesítik, bõvítik az egyének kapcsolati tõkéjét.

VENDÉGSÉG, SZÓRAKOZÁS

A megkérdezettek minden vizsgált évben leginkább a
gyakori vendégségbe járás szokásával jellemezhetõk, azaz
legalább havi rendszerességgel járnak vendégségbe. Ál-
talában a megkérdezettek fele jár gyakran vendégségbe,
de az arány 2012 óta folyamatosan növekszik. 2018-ban
látjuk a legmagasabb gyakoriságot, amikor a megkérde-

zettek 60%-a mondta azt, hogy legalább havonta jár ven-
dégeskedni. A gyakori vendégfogadás is hasonló képet
mutat: 2012 óta folyamatosan növekszik azok aránya, akik
legalább havi rendszerességgel vendégeket fogadnak. Ez-
zel párhuzamosan 2012 óta folyamatosan csökken azok
aránya, akik soha nem fogadnak vendéget. A gyakori szó-
rakozni járók aránya 2012 óta folyamatosan növekszik a
vizsgált mintában, 2018-ban már majdnem minden má-
sodik megkérdezett (48%) mondta azt, hogy legalább ha-
vonta eljár szórakozni.

Gyakran (legalább havonta) jár vendégségben,
fogad vendégeket, jár szórakozni (%)

SZERVEZETI TAGSÁG

Az informálisabb magántársasági összejövetelek mel-
lett évrõl évre vizsgáljuk a nyíregyházi felnõtt népesség
szervezeti tagságának alakulását is. A szervezett közös-
ségekre jellemzõ, hogy a magántársaságokkal ellentét-
ben itt már lehetnek rögzített szabályok, mûködési nor-
mák stb., melyek élesebb keretet adhatnak a közösen
eltöltött idõnek. Az adatok alapján elmondható, hogy a
város felnõtt lakosságának jelentõs része nem tartozik
semmiféle szervezett közösséghez. Bár ez az arány az
elmúlt tíz évben mutat némi csökkenést, ez nem nevez-
hetõ jelentõsnek. Különösen, ha megfigyeljük: 2015-höz
képest egyáltalán nem változott a szervezeti tagság ará-
nya (27,5%).

Nem tartozik semmilyen klubhoz, szervezethez (%)

2008 2010 2012 2015 2018

75 73 70 72,5 72,5

SPORTKLUBHOZ TARTOZÁS

Azok között, akik tartoznak valamilyen szervezethez,
megfigyelhetõ, hogy az elmúlt tíz évben, ha minimálisan
is, de növekedett a sportklubhoz tartozók aránya. Alacsony
részvétellel stagnál a helyi szomszédsági csoportokhoz,
jótékonysági szervezetekhez, mûvészeti csoportokhoz tar-
tozók aránya. Magasabb részvételi aránnyal, de ugyan-
csak stagnál a szabadidõs klubokhoz való tartozás gyako-
risága.

TÁGASABB ÉS GYAKORIBB KAPCSOLATOK

Összefoglalva elmondható, hogy a rendelkezésre álló
adatok alapján Nyíregyháza felnõtt lakosságát az egyre
tágasabb és gyakoribbá váló kapcsolatokkal jellemezhet-
jük: 1. viszonylag sok baráttal rendelkeznek, és csökken a
baráttal nem rendelkezõk aránya, 2. jellemzõ a növekvõ
társas támogatottság mind rokoni, mind baráti, ismerõsi
körben, 3. sûrûbbé váló kapcsolattartás a rokonokkal, ba-
rátokkal, 4. növekvõ magántársasági részvétel. Ugyanak-
kor erõteljes csökkenés figyelhetõ meg a szomszédsági
kapcsolatokban, illetve a szervezeti tagságban nem tör-
tént jelentõs elmozdulás: 1. csökkenõ beszélgetési gyako-
riság a szomszédokkal, 2. stagnáló szervezeti tagság jel-
lemzõ.
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KÉT ÚJ CSÚSZDA IS LESZ A TÓFÜRDÕN

(Folytatás az 1. oldalról.)

A Tófürdõt érintõ több mint 220 millió forintos fejlesz-
tés idén nyárra készül el – lesz többek között új napozó-
stég és új vízi csúszdát is építenek majd, utóbbival kap-
csolatban mederfelmérés és -korrekció is várható. Az
1986-os régi csúszdát pedig már elbontották.

– A fõbejárati épületek közül csak az egyik mûködött
korábban pénztárként. Ám 16 óra után a forgalom mindig
jelentõs volt itt – a nyíregyháziak munkaidõ után jöttek ki
hozzánk és ezért gyakori volt a sorban állás. Most mind a

két épületbõl pénztárhelyiség lesz, ezzel felgyorsítjuk a
beléptetést. Mellette egy rendkívül széttagolt épület is talál-
ható. Ott korábban többek között a teakonyha, a férfi WC,
a vállfás öltözõ, az elsõsegélynyújtó hely volt. Most az egész
épületet újragondoltuk: itt lesz majd a férfi, valamint a nõi
WC és zuhanyzó, az öltözõkabinok, a vállfás öltözõ is, a
régi férfi WC helyére pedig az elsõsegélynyújtó hely kerül
– magyarázta dr. Podlovics Roland vezérigazgató.

SÉTÁNYOK, PLÁZS ÉS ZÖLDFELÜLET
A belsõ átalakítást homlokzati felújítás követi majd.

Látványos, hogy elbontották a ’86-os csúszdát, helyette

két új csúszda is lesz, a cölöpözést, alapozást már befe-
jezték. Új napozóstéget is építenek majd, felújítják a ke-
rítést, rendezik a zöldfelületet, automata öntözõrendszert
építenek ki, térkövezett sétányok és homokos plázs is
lesz, megújulnak a fogyasztóterek, a kiszolgálóegységek,
amelyekhez új bútorzat is lesz, emellett többek között a
medencék melletti zuhanyzókat is felújítják, a nagy ter-
málmedence burkolatát cserélik, a vendégek igényeinek
megfelelõen végig ülõkék is lesznek benne, valamint
megújítják a Tófürdõ térkapcsolatait és Free WiFi rend-
szert építenek majd ki.

SZABOLCS NÉPTÁNCOS SIKEREK
Pezsgõ és eredményes hétvégén van túl a Szabolcs

Néptáncegyüttes. A csapat egyik része a Hagyományok
Házában lépett színpadra, a „Fókuszban a koreográfu-
sok” címû elõadáson, míg a „Kárpát-Medencében Élek”
Szólótáncversenyen díjesõ hullott a fiatalokra Nyíregy-
házán.

A „Fókuszban a koreográfusok” egy olyan, 2014-ben
életre hívott elõadássorozat, mely a színpadi néptáncmû-
vészet egy-egy kiemelkedõ koreográfiáját és alkotóját ál-
lítja fókuszpontba. Ezen alkalmakon a mûvek bemutatása
után egy felkért szakértõ beszélget az alkotóval, elemzi a
mûveket, utalva az elõzményekre, tánctörténeti párhuza-
mokra, ihletõ forrásokra, természetesen a közönséget is
bevonva.

MEGTISZTELTETÉS A MEGHÍVÁS

Március 10-én Györgyfalvay Katalin és Nemes Szilvia
munkásságát állították fókuszba a Hagyományok Házában,
ahol a Bihari János Táncegyüttes és a Közép-Európa Tánc-
színház mellett a Szabolcs Néptáncegyüttes volt a meghí-
vott közremûködõ – ami komoly elismerést jelent a csapa-
tot mûködtetõ egyesület elnöke, Ágoston Ildikó szerint.

ÍGY JAFFÁSRA IS EMLÉKEZTEK

– Gerzsenyi Bence, Dalanics György és Ignácz Gergõ
a „Káin és Ábel” c. táncszínházi koreográfiával lépett fel,
ahová természetesen szurkolótáborral érkeztünk. Óriási
megtiszteltetés számunkra, hogy így emlékezhetünk

Györgyfalvay Katalin és Bíró József (Jaffás) mûvészi-alko-
tói munkásságára, hiszen õ volt az, aki ezt a különleges
koreográfiát „hazahozta” és a csapatunk tagjainak lábai-

ra tette annak idején. A táncosaink fenomenálisak voltak.
Köszönjük a csodálatos élményt! – fogalmazott Ágoston
Ildikó.

SZAKMAI ELISMERÉSEK ÉS KÜLÖNDÍJAK SZÓLÓTÁNCBAN

Ugyancsak az egyesület elnöke tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy díjesõ hullott a táncosaikra a „Kárpát-
Medencében Élek” Szólótáncversenyen Nyíregyházán, ahol különbözõ korcsoportokban több mint száz versenyzõ
indult határainkon innen és túlról. Íme, a dicsõséglista:

IV. korcsoport, férfi szóló kategória – Horváth Alex különdíj.
IV. korcsoport, páros szóló kategória – Horváth Elizabeth és Horváth Alex 1. helyezés.
V. korcsoport, férfi szóló kategória – Ignácz Gergõ különdíj.
V. korcsoport, páros szóló kategória – Dalanics Nikoletta és Ignácz Gergõ 1. helyezés.
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A SVÉDEK ÉS AZ OLASZOK IS AZ ELLENFELEIK
LESZNEK A MAGYAR CSAPATNAK

IDÉN IS KERESIK AZ ORSZÁG TORTÁJÁT

Keresik a Komáromi kisleány utódját. Tavaly ugyanis a
komáromi Jánoska Cukrászda cukrásza, Sztaracsek Ádám
készítette el Magyarország tortáját.

Ropogós mézes-diós tészta alap, gyömbér, körte, cso-
koládé, vaníliás krém és fahéj. Ízvilágát tekintve igazi
mennyország volt a Komáromi kisleány elnevezésû torta
az édességet kedvelõknek. Azonban már nem kell sokat
várni és a cukrászok újabb finomsággal kényeztethetik az

ínyenceket. A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipar-
testülete ugyanis a 2019. évre is meghirdette a „Magyar-
ország Tortája” és – az „Egy Csepp Figyelem” Alapít-
vánnyal közösen – a „Magyarország Cukormentes Tortá-
ja” versenyt. A nyertes torta lesz 2019. év „Magyarország
Tortája”, amit augusztus 20-ától lehet majd kapni az üzle-
tekben, így Nyíregyházán is.

MAXIMUM KÉT TORTÁVAL
LEHET NEVEZNI

A versenykiírás szerint, a megmérettetésre csakis cuk-
rászdák vagy vendéglátó tevékenységet folytató vállalko-
zások nevezhetnek, maximum két, magyaros ízvilágú, az
augusztus 20-ai ünneppel, vagy Magyarországgal össze-
függésbe hozható tortákkal. Az elsõ zsûrizési – áprilisban
tartják – körbõl 5 torta jut majd tovább a döntõbe.

KÖZÉPPONTBAN AZ EGÉSZSÉGTUDATOS
TÁPLÁLKOZÁS

Mindemellett Magyarország Cukormentes Tortáját is
kihirdetik majd. Tavaly a gyõztes a Három kívánság nevet

viselõ torta lett, aminek a legfontosabb összetevõje a
chiamagos-diós mandulapiskóta, a meggy és a darabos
túró volt.

– A „Magyarország Cukormentes Tortája” pályázat  célja
a cukrászok egészségtudatos táplálkozás iránti elkötele-
zettségének erõsítése, ennek érdekében az új, hozzáadott
cukor nélküli receptek és technológiák bevezetése a cuk-
rászatokba – olvasható a felhívásban.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Alig néhány hete látott napvilágot a hír, hogy a ma-
gyar versenyzõk, Nagy Csaba és Kézi Sára az olaszorszá-
gi Riminiben megrendezett Cukrász Világbajnokság eu-
rópai selejtezõjében aranyérmet szereztek, így kvalifikál-
ták magukat a jövõ évi világbajnokságra, aminek Szent-
pétervár ad majd otthont. Azonban õk addig sem tétlen-
kednek: továbbképzésekkel és tréningekkel készülnek,
hogy legyõzzék majd többek között a svédeket és az ola-
szokat is. A csapat hölgy tagjával beszélgettünk...

Ellenállhatatlan illatok, varázslatos külcsín, kreatív já-
ték az ízekkel. Ínycsiklandozó édességeket, gyönyörû tor-
tákat és bonbonokat nemcsak kóstolni felemelõ és öröm-
teli, hanem sokszor még készíteni is.

SOROZATOS ELISMERÉSEK

Így van ezzel Kézi Sára, a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum Sipkay  Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Ide-
genforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kol-
légiuma egykori diákja és a Fenyves Szálloda jelenlegi
cukrásza is, aki rendszerint elvarázsolja a cukrászverse-
nyek zsûritagjait.

Sára tavaly a nemzeti válogatott tagjaként részt vett a
luxemburgi Culinary World Cup szakács és cukrász világ-
versenyen is, idén pedig a Magyar Nemzeti Gasztronómi-
ai Szövetség õt és Nagy Csabát, az Avalon Ristorante cuk-
rászát indította a rimini megmérettetésen, ahol 3 európai
ország versenyzõivel vették fel a kesztyût és álltak a nem-
zetközi zsûritagok elé, hogy ország-világ elõtt bizonyít-
sák kreativitásukat és tehetségüket.

„FOLYAMATOSAN KÓSTOLTUK
AZ ÉDESSÉGEKET”

– A Fenyves Szálloda és Konferencia Központban, va-
lamint az Avalon Parkban készültünk a versenyre. Min-
den egyes próba alkalmával kóstoltuk az ízeket és gon-
dolkodtunk azon, hogy min lehetne tökéletesíteni. Éles-
ben, Riminiben összesen három és fél óránk volt arra,
hogy a tortát és a hat tányérdesszertet elkészítsük és tá-
laljuk. A torta alapja egy currys-csokis piskóta volt, fe-
nyõmag ropogóssal. A tányérdesszert fõeleme pedig zöld-
teás csokoládé ganache (cukrászati félkész termék), ba-

zsalikomos piskótával. Eltérõ hõmérsékletû elemekkel tet-
tük izgalmasabbá a desszertet: zöld teás-málna fagyival,
csokoládés coulanttal és tokajis sabayone-nal. Mindemel-
lett a tányérdesszertünkön jelen volt még mangóragu,
sós-karamellás namelaka és zöld tea fluid gél is. A zsûri
tagjai kérésünkre részletesen kiértékelték a munkánkat.
Kiemelték, hogy a mi konyhánk volt a legtisztább. Ren-
geteg pozitív visszajelzést kaptunk.

A VILÁG LEGJOBBJAIVAL VERSENYEZNEK
SZENTPÉTERVÁRON

Sára azt mondja, óriási élmény szembesülni azzal,
hogy 2020-ban  már  a világ legjobbjaival versenyezhet-
nek a szentpétervári világbajnokságon. A döntõre tovább-
képzésekkel és újabb tréningekkel fognak készülni, hi-
szen majd már egy csokoládé artisztikával is elõ kell ruk-
kolniuk. Ami már biztos: a selejtezõn szintén aranyérmes
svédek és olaszok lesznek az ellenfeleik, illetve azok az
országok, akik automatikusan kvalifikáltak a megméret-
tetésre.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KI LESZ VAJON A KOMÁROMI KISLEÁNY UTÓDJA?
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 16., szombat 19.00 Balfácánt vacsorára!, Bérletszünet, Nagyszínpad

19.30 A boldogság (h)arcai – Jenei Judit önálló estje, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.30 Oscar, Kiss Manyi kamara bérlet, Krúdy Kamara

Március 18., hétfõ 14.00 Hamupipõke, Csõrike bérlet, Nagyszínpad
19.00 Kalucsni, Kölcsey kombinált bérlet, Nagyszínpad

Március 19., kedd 14.00 Hamupipõke, Kisherceg bérlet, Nagyszínpad
17.30 Többszemközt – Gáspár Tibor, Bérletszünet, Bencs Villa
19.30 Macbeth, Kossuth „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Március 20., szerda 14.00 Hamupipõke, Ady bérlet, Nagyszínpad
19.00 Kalucsni, Vasvári kombinált bérlet, Nagyszínpad
19.30 Az egérlyukból, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

Március 21., csütörtök 14.00 Hamupipõke, Gárdonyi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Oscar, Vidám D kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Március 22., péntek 19.00 Gyilkosság meghirdetve, Déryné bérlet, Nagyszínpad
19.30 Macbeth, Bérletszünet, Krúdy Kamara

MI A MANÓ? ILLATOT VÁLASZT A DARABHOZ
Játszik Pesten a Karinthy, a Thália és a Stúdió „K” Szín-

házban, s közben Nyíregyházán Csehov A manó címû
darabjának bemutatójára készül Horváth Zsuzsa.

Nem ismeretlen számára a Móricz Zsigmond Színház,
hiszen 2005-ben, a VIDOR Fesztiválon Forgách András
Halni jó! címû bohózatával nagy sikert arattak itt a Stúdió
„K”-val.

– Azért is kedves a szívemnek Nyíregyháza, mert az
önálló társulat elsõ igazgatóját, Bozóky Istvánt mindig
nagyra tartottam, egy másik igazgatóval, Verebes István-
nal pedig sokszor dolgoztunk együtt Kaposváron és Mis-
kolcon – nyilatkozta lapunknak a mûvésznõ. – Régen na-
gyon jól éreztük magunkat Sóstón, most a várost is felfe-
dezem. Az elsõ napon elmentem a piacra, ahol barkát
vettem, amivel feldíszítettem a színészlakásomat. Hangu-
latos a teátrum elõtti park; a futópályát ki is fogom próbál-
ni. Sok ismerõsöm van a társulatban, köztük Puskás Tiva-
dar, akivel Pesten és azon kívül is több színházban sze-
repeltünk már együtt. A mostani elõadásban õ alakítja a
professzort, én pedig Vojnyickaját, elõzõ feleségének az any-
ját. A Ványa bácsi címû Csehov darab alapján készült 2011-
ben a Jelenetek a vidéki életbõl címû elõadás, amelyikben
én játszottam Vojnyickaját, ám Huszár Zsolt tragikusan ko-
rai halála miatt csak háromszor adhattuk elõ. Koltai M.
Gábor rendezte a Stúdió „K” számára, a dramaturg pedig
Sediánszky Nóra volt, a Móricz Zsigmond Színház mûvé-
szeti tanácsadója. A manó korábban keletkezett, mint a
Ványa bácsi; sok hasonlóságot mutat a két mû.

A FIÁVAL NINCS LELKI KAPCSOLATA

Mint elmondta, a mostani elõadás rendezõjét, Tasnádi
Csabát még Debrecenbõl ismeri, ahol a színházunk egy-
kori igazgatója által színre vitt Kabaréban õ volt Schneider
kisasszony. A nyíregyházi olvasópróbára a mûvésznõ már
teljes szövegtudással érkezett. Vojnyickaja nagyon érde-
kes asszony. A fiával nincs igazán lelki kapcsolata, a ve-
jét, a professzort viszont rajongásig szereti, mert a kultúra
megszállottjának tartja. Furcsa és érdekes helyzet, hogy a

Ványa bácsiban már alakította ezt a szerepet, de mégis
vannak eltérések, s ezért a mostani „játék” szintén na-
gyon izgalmas lesz számára. Fontos kérdés, miért viselke-
dik elutasítóan az anya a gyermekével, miért nem áll mel-
lé. A színésznõ szerint az egyik legérdekesebb jelenet,
amikor számon kéri a fiát, hogy régen egy fantasztikus
elme volt, mostanra azonban megváltozott. Megalázóan
veti oda neki: „Hagyd, a professzor ezt sokkal jobban tud-
ja!”

PARFÜM AZ ELÕADÁSHOZ

Horváth Zsuzsa egy-egy elõadás miliõjének megterem-
téséhez jellegzetes parfümmel is hozzájárul. Kérdésemre
válaszolva elmondta, hogy a mostani elõadáshoz egy édes-
kés illatot választ majd, olyat, amelyik kicsit elemel a va-
lóságtól. Gyönyörû gondolatokat tartalmaz a mû arról, hol
is rontja el a dolgokat az ember, helyre lehet-e hozni va-
lamivel mindezt. Mindnyájunkban ott lakozik a manó,
amelyik nem engedi, hogy olyanná tegyük az életünket,
amilyenné tehetnénk.

       (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)Horváth Zsuzsa
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A JÓSAVÁROSI GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM

Kulcsár Attila Ybl-díjas építész modern épületeket be-
mutató sorozatának következõ darabja a jósavárosi
görögkatolikus templomról szól.

Az egyházi építészet mindig is populáris és szakrális
akart lenni, mert a halandó ember és az Örökkévaló kö-
zötti kommunikáció fóruma. Az építõk mindig különle-
ges, Istennek tetszõ házat akartak emelni, az alkalomhoz
és a funkciójához illõt, az ókortól a jelenkorig. Így aztán a
templomok legtöbbször épületszobrok, mûalkotások, a
települések ikonikus épületei. Így volt ez a historikus kor-
szakokban, és aki ma fog bele templomépítésbe, a mo-
dern kor eszközeivel is meg kell felelni ennek a kihívás-
nak. Az nem megoldás, hogy anakronisztikus másolata
szülessen a régieknek.

KIFELEJTETTÉK A TEMPLOMOKAT

A szocialista társadalom ideológiájától idegen volt a
vallás, de a liberalizmus szekularizációja is az önmegva-
lósítást hirdeti. A templomok kimaradtak a városfejleszté-
sek programjából. A legnépesebb lakótelep, a Jósaváros is
templom nélkül lett kész. Készültek üzletek, gyermekin-
tézmények, szolgáltatóházak, csak a templomok marad-
tak el. Városunkban a görögkatolikus egyház gondolt elõ-
ször idõs híveire, és a lakótelep szegélyén templomot épí-
tett számukra. Tervezésére a magyar egyházi építészet
egyik legnagyobb alakját, Török Ferenc mûegyetemi ta-
nárt kérte fel, aki több kortárs templomot tervezett –
görögkatolikusokat is – és a Magyar Szentek Templomát,
amely a meghiúsult Budapesti Világkiállítás szakrális köz-
pontja lett volna.

MINDENNEK HELYE VAN

A görögkatolikusság ápolja a legkövetkezetesebben
a korakeresztény hagyományt, a bizánci liturgiát, vagy
inkább rítust. A bizánci eredetû vallás a történelmi Ma-

görögkatolikus templomba, és ha a más felekezethez
tartozók belépnek egy ilyen szertartási térbe, tele van-
nak kérdõjelekkel, mert mindennek meghatározott he-
lye, elrendezése van, a korakereszténység bizánci ha-
gyományai szerint.

KOMPLEX MÛALKOTÁS

Templomaik centrálisak, kupolával fedettek, szentélyük
keletre tájolt, és képállvány, más néven ikonosztáz vá-
lasztja el a hajótól. A szentélybe nõ nem mehet be, csak a
szertartást celebráló pap és segítõi. Az ikonosztáz három
ajtóval kapcsolódik a szentélyhez, melynek állványszer-

képeit Sallai Géza festette. Jól érvényesülnek a fehér falak
között.

ELKÜLÖNÜL A PANELTÕL

A templom tömege tetõidomaival, bontott tömegével
alapvetõen elkülönül a lakótelep doboz-házaitól. A nagy-
ipari elõregyártás helyett téglából, a hívek kétkezi mun-
kájával is, kalákában magasodott egy közösség templo-
mává, maguknak és Istennek tetszõ programmal.

KÖVETI A HAGYOMÁNYT

Már a falazata is utalni igyekszik a bizánci gyökerekre,
azok sokszor sorkiegyenlítéses tégla- és kõfalak voltak a
hegyvidéki településeken. Itt csak a nyersen maradó blokk-
téglák sorai váltakoznak. A centrális belsõ tér nyolcszög-
letû, az építési kánon szerint. A 8 bûvös szám, a világ
bibliai teremtésének hét napját követõ nyolcadikra utal, a
megjövendölt feltámadásra. A jósavárosi mindenben kö-
veti a hagyományt. Befelé forduló épületegyüttes, a pa-
rókus lakásával együtt kolostorszerûen zárt. Falkerítései
felett kilátszó kis nyílások keltik ezt a hatást, a hármas
ablakok a szentháromságra utalnak.

HARANG, KETTÕS KERESZT

A templomnak nincs harangtornya. Egyetlen harangja
a bejárat feletti galériáról hívja a híveket. Az egyház jel-
képe, a kettõs kereszt, a kupola felülvilágító laternáját dí-
szíti. A zárt kerítésszakaszokat örökzöldek folytatják, mely
a bejárati oldalon kinyílik, és az igehirdetõ apostoli ke-
reszten Monostory Viktória kismozaikkal formált korpu-
sza további bizánci gyökerekre való utalás.

KEGYELETI HELY

A templomot 1993-ban szentelték fel. A városban elõ-
ször a görögkatolikusság hozott létre a telkén kolumbári-
umot, a régi templomok melletti temetkezések felekezeti
szokásait idézve. Urnafala intim, és emelkedett, a szertar-
tástérrel vizuális kapcsolatban van. Bensõséges kegyeleti
helye lehet a gyülekezethez tartozóknak, és a gyászolóik-
nak. Azóta az örökösföldi lakótelep is létrehozta hasonló
templomát és a Kertvárosban is van, ahol imádkozhatnak
a görögkatolikus hívek. Visszaállt a világ rendje, a szent-
istváni program érvényesül, és az új templomok talán még
az imádsággal nem élõ „deo-vegetáriánusoknak” is tet-
szenek.

gyarország északkeleti részén terjedt el, legközelebbi
központja Munkácson volt. De a trianoni béke után a
román és ukrán ortodox egyházak beolvasztó törekvé-
sei elõl a görögkatolikusok bemenekültek a magyar
határok mögé, és 1912-ben létrejött a magyar püspök-
ség, elõbb debreceni székhellyel, majd Hajdúdorogon,
ahol legnagyobb létszámú volt a gyülekezet. Azóta hí-
veinek száma fokozatosan növekszik. Szertartásaik
magyar nyelven folytak már akkor is, amikor a római
katolikus mise még latinul. Ez a kis egyháztörténeti ki-
térõ azért is fontos, mert turistáinknak nyugati városné-
zõ útjaink során, nem sokszor van alkalmuk betérni

kezetét vízszintes párkányok és bordák tagolják, és szigo-
rú rendben sorakoznak rajta az ikonok: az Istenszülõ, a
Krisztus Pantokrátor, az áldást osztó Krisztus a szentírás-
sal a kezében, majd apostolok, pátriárkák, evangélisták,
próféták és egyéb szentek, néha 48 kép is több sorban. A
középsõ, királyi ajtó felett az utolsó vacsora képe a köte-
lezõ ábrázolás. A szentélyben baldachin alatt áll az oltár,
az ikonosztáz elõtt az ambó – egy pódium a szentírással –,
ahol a pap az evangéliumot felolvassa. A centrális felma-
gasodása acélpilléreken áll, de tértoldataival mégis lineá-
ris szervezésû. A templomtér nincs túldíszítve, ennek el-
lenére komplex mûalkotás. Az ikonosztáz hierarchikus

AZ ÉPÍTÉSZETI SOROZAT EZÚTTAL EGY NEGYEDSZÁZADA KÉSZÜLT SZAKRÁLIS ÉPÜLETET MUTAT BE
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 17., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Újpest röplabdamérkõ-
zés ismétlése
Március 18., hétfõ 20.30 Nyíregyháza
Spartacus–Gyõri ETO labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

Március 17., vasárnap 16.30 Continen-
tal Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
BKG Príma kosárlabda-mérkõzés
Március 17., vasárnap 17.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Gyõri
ETO labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

EGYÜTT DOBBANT NYÍREGYHÁZA SZÍVE:
FÉLEZREN FUTOTTAK A BETEG GYEREKEKÉRT

Szombaton tartotta meg a Spuri Nyír-
egyháza a jótékonysági futórendezvényét
az Erdei Tornapályán, ahol a számok ma-
gukért beszélnek: félezren álltak rajthoz,
az adománydobozokba pedig – a Bátor
Tábor Alapítvány javára – egymillió-
egyszáznegyvenezer forint gyûlt össze.

A futók elõtt általában két cél szokott
lebegni. Az egyik az, hogy sikerüljön mind-
ezt teljesíteni, a másik pedig, hogy minél
rövidebb idõ alatt. Nyíregyházán ezt öt-
vözték a Spuri Nyíregyháza tagjai a jóté-
konykodással, ugyanis az õ céljuk a le-
hetõ legnemesebb tett volt a világon: ki-

lométereikkel beteg gyerekeknek se-
gíteni. Ahogy a szervezõk is szerették vol-
na, Nyíregyháza szíve valóban együtt
dobbant az Erdei Tornapályán, és persze
a csodák sem maradtak el. Hétszázan ér-
keztek a rendezvényre, közülük ötszázan
futottak is, hogy támogassák a Spuri Nyír-
egyháza kezdeményezését, akik családi
napjukkal a Bátor Tábor Alapítványt sze-
rették volna segíteni. A Bátor Tábor kró-
nikus és daganatos beteg gyerekeknek és
családtagjaiknak szervez ingyenes él-
ményterápiás táborokat. Évente közel
ezer táborozónak nyújtanak gyógyító él-
ményeket, amihez most a  futók is hoz-

zájárulhattak. Az adománydobozokba
egymillió-egyszáznegyvenezer forint
gyûlt össze. Az önkormányzat is támogat-
ta a rendezvényt, melyet a fõvédnök, dr.
Kovács Ferenc polgármester nyitott meg.

A SZPARI IS MELLÉJÜK ÁLLT

A rendezvényre érkeztek futók az ország
számos pontjáról. Voltak, akik rendszeres
résztvevõk a Spartan Race versenyeken is,
míg mások csak „hobbifutók”. Rajthoz állt
többek között a Városháza csapata és a Nyír-
egyháza Spartacus, a felnõtt keret tagjai mel-

lett a Bozsik Akadémia korosztályos csapa-
tai is, de a 120 utánpótlás játékoson kívül  az
edzõk is részt vettek a Spuri futáson.   

A nap folyamán az érdeklõdõk betekin-
tést nyerhettek a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal, a rendõrség, valamint a katasztrófa-
védelem mindennapi munkájába, volt fo-
tófal, zumba, Bosu Kids bemutató, finom
falatok és tombolasorsolás is. A szervezõk
ígérik, ez csak a kezdet volt, jövõre is meg-
szervezik jótékonysági futórendezvényü-
ket, hiszen már tudják: az összefogás ha-
talmas dolgokra képes.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

NEMZETKÖZI TORNAÉREM

Remekül szerepelt a Nyíregyháza Spartacus Torna
Club aerobikcsapata Prágában! A Cseh Openen a
Szpari lányai – egy sikeres diákolimpia után – ezüst-
érmesek lettek az UP3-as kategória igen erõs nem-
zetközi mezõnyében!

DIADALLAL ZÁRTAK

Jászberényben játszotta az alapszakaszt lezáró mér-
kõzését a Fatum Nyíregyháza. A nõi röplabdacsapat
már tét nélküli meccsen verte 3:1-re a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei ellenfelet, és a második helyen zárta
az alapszakaszt. Az már korábban eldõlt, hogy a baj-
noki rájátszás elõdöntõjében a tavalyi bajnok
Swietelsky–Békéscsaba lesz az ellenfél, míg a másik
ágon Vasas–UTE meccseket rendeznek a fináléért. Így
a Fatum újra szembekerül a nagy riválissal, melyet
legutóbb, február közepén a Magyar Kupa döntõjé-
ben gyõzött le, újra elhódítva a serleget.

GYÕZELEM IDEGENBEN

Megszületett a Nyíregyháza Spartacus elsõ tavaszi,
idegenbeli gyõzelme. Az Aqvital FC Csákvár otthoná-
ban játszott hétvégén bajnokit a Szpari, és gólt sem kap-
va, viszont hármat szerezve hozta el a Dunántúlról a
három pontot. Ragyogóan kezdett a Nyíregyháza, hi-
szen tíz perc sem telt el és már kétgólos elõnyben volt.
Az ötödik percben Hornyák Marcell vette be a csákvári
kaput, Starosta Dávid beadása után a nyolcadikban az
a Rokszin Ádám, aki elõször volt kezdõ bajnokin, 88.
percben pedig Kártik Bálint lõtt a hosszú sarokba 14
méterrõl. Folytatás itthon, vasárnap délután.
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TAVASZI TÁRLAT
A megyei képzõmûvészek Õszi Tárlata mintájára a

nyíregyháziak Tavaszi Tárlatát hirdette meg a Váci Mi-
hály Kulturális Központ. Témamegkötés nélkül szólt a
felhívás, melyre 21 mûvész 39 alkotása érkezett. A kiál-
lítást március 30-áig láthatják a Pál Gyula Teremben.

– Egy tárlatnak a lényege az, hogy fórumot, lehetõ-
séget adjon arra, hogy a mûvészek, akik a városban
élnek, megmutassák képeiket a közönségnek. És a
közönség megismerkedjen azokkal a mûvekkel, me-
lyeket a mûvész az alkotó idõszakának utolsó fél évé-
ben hozott létre – nyilatkozta a Tavaszi Tárlat ötlet-
gazdája, Madarassy György festõmûvész.

Kiállításdömping van ezekben a hetekben a város-
ban. A Pál Gyula Teremben Uzonyi Ferenc debreceni
festõmûvész, a Váci Mihály Kulturális Központ eme-
leti galériájában a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgim-
názium ifjú mûvészjelöltjeinek vizsgakiállítása látha-
tó. Március 12-étõl Ritók Lajos szintén a kulturális
központban mutatkozik be. A Tavaszi Tárlat pedig már-
cius 30-áig lesz nyitva a Városi Galériában. A Jósa
András Múzeumban e hónap végéig a Tapintható vi-
lág és a Jégkorszak fogadja a vendégeket.

FELHÍVÁS VÁROSTÖRTÉNETI
VETÉLKEDÕRE

A Jókai Mór Református Általános Iskola várostör-
téneti vetélkedõt hirdet Kardos István, a város elsõ
kultúrtanácsnokának az emlékére, halálának 90. év-
fordulója alkalmából. A vetélkedõre a város felsõ ta-
gozatos általános iskolás diákjainak a jelentkezését
várják. Iskolánként egy háromfõs csapat jelentkezhet.

A vetélkedõ témái: Kardos István életútja; Bepillan-
tás Nyíregyháza iskolatörténetébe; Nevezetes nyíregy-
házi épületek.

Jelentkezési határidõ: 2019. április 3. Nevezési díj
nincs. Jelentkezni a felkészítõ tanár és a csapattagok
megnevezésével, valamint az elõzetes feladat elkül-
désével lehet az alábbi e-mail-címen: kardosver-
seny@gmail.com.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA
Helyszín: Római Katolikus Plébánia és Társszékes-

egyház díszterme, Nyíregyháza, Kossuth tér 4. Idõ-
pont: 2019. március 19. és április 16. között.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ már
több mint 20 éve megszervezi  az Idõsek Akadémiája
címû ismeretterjesztõ sorozatát. Minden évben ta-
vasszal és õsszel 5-5 elõadásból álló sorozatot állíta-
nak össze olyan témákban, melyek a városunkban élõ
nyugdíjasok érdeklõdésére tarthat számot.

A 2019. év tavaszi elõadásának témái és idõpont-
jai a következõk:

1. Demencia betegség – Alzheimer Cafe. Elõadók:
Kõmûves Zsuzsa szakpszichológus, Szilvásiné Bojda
Márta mentálhigiénikus. Idõpont: 2019. március 19.
14.00.

2. Táplálkozási tanácsok az egészséges életmódhoz.
Megelõzhetõ-e az ételallergia? Elõadó: Sorosinszki Ka-
talin dietetikus. Idõpont: 2019. március 26. 14.00.

3. Az idõskori szépség, bõrápolás – kozmetológiai
tanácsadás. Elõadó: dr. Beleznay Gyöngyike bõrgyó-
gyász kozmetológus – Dermart Klinika. Idõpont: 2019.
április 2. 14.00.

4. Húsvéti hagyományok, népszokások. Elõadó: dr.
Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató. Idõpont: 2019. áp-
rilis 9. 14.00.

5. Életünk valósága a szenvedés, a halál és a feltá-
madás – húsvéti lélekerõsítõ gondolatok. Elõadó: Fel-
földi László plébános. Idõpont: 2019. április 16. 14.00.

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.

BÁTOR KISKACSÁK. A Burattinó Bábszínház elõadásai –
március 16-án 16.00: Bátor kiskacsák. 17-én 10.00: Kukta
kutya õrségben. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület
II. emelet.

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

DEPECHE MODE & 80’S VIDEO PARTY március 16-án
21.00 órától a Club Hollywoodban (Bethlen G. u. 24.). Dj’s:
dp, Josef, Zsola.

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

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

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás már-
cius 19-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Ve-
zeti: Ferenczné Endresz Klára.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – március 19-én 15.00–17.00: ajándék boríték készí-
tése. 21-én 15.00–17.00: üvegre festés saját fantázia alap-
ján.

BIBLIAI TÖRTÉNETEK – vetítéssel egybekötött elõadás
március 19-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Mire való és hogyan értelmezhetõ Isten törvénye? Elõ-
adó: Bálint György.

 HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – betekintés megyénk kutatóinak
munkáiba – március 20-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Téma: A nyíregyházi szlovákság akkulturációs
folyamatai. Elõadó: Bánszki Hajnalka.

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

BÛNBÁNAT, FÕNÉV – Kardos László színmûve (Budapest)
március 20-án 18.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban. Szereplõk: Torres Dániel, Básti Andrea és Cap Júlia.

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

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

KEREKÍTÕ foglalkozás március 22-én 10.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.

INTERNET FIESTA: Könyvtár – kommunikáció – internet
március 22–28-áig a Móricz Zsigmond könyvtárban. 22-én
10.00: Betekintés az esport rendezvények világába. Elõadó:
Balogh Bence. 25-én 10.00: Ma már mindenki „fotóripor-
ter”? Elõadó: Bódi Sándor. 11.00: Drónok harca. Elõadó: Bódi
László. 26-án 10.00: Elég smart vagy? Avagy a dolgok
internete. Elõadó: Radvánszki Gábor. 27-én 10.00: Ilyet én
is tudok, vloggerek a neten. Elõadó: Márföldi István.

ÉLÕ NÉPMÛVÉSZET március 22-én 15.00–18.00 óráig a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

TÁRSASJÁTÉK KLUB március 22-én 15.00–17.00 óráig a
Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban.

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS FOTÓKIÁLLÍTÁS. Ladányi András
Kilenc nap Kárpátalján címû könyvének bemutatója március
22-én 16.30-tól és Bolyán Sándor Kárpátaljáról készült fotó-
kiállításának megnyitója 16.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban.

KIÁLLÍTÁS. A határokon átnyúló végtelen barátság – a Ma-
gyar-Lengyel Kereskedelmi, Gazdasági és Kulturális Egyesü-
let kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Kiállító mûvé-
szek: Bodnár Zoltán Gábor festõ-, Schmied Péter és felesége
festõ-, Révész Géza fotómûvész. A tárlat megtekinthetõ: már-
cius 22-éig.

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS. „Minden nap alkotni, szépet és
maradandót” – a Békés Alkony Nyugdíjas Klub kézimunka-
kiállítása a Butykai Mûvelõdési Házban. Megtekinthetõ: már-
cius 22-éig, hétfõtõl péntekig 8.00–16.00 óra között. A belé-
pés díjtalan!

BORBÁNYAI TOROS NAP március 23-án 14.00 órától a
Borbányai Mûvelõdési Házban. A köszöntõket és fellépése-
ket uzsonna, majd estébe nyúló báli hangulat követi, mely-
hez a muzsikát Balogh Misi szolgáltatja.

A MÛVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM VIZSGAKIÁLLÍTÁSA a
Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekinthetõ: március
24-éig.

LÉLEKJÁTÉK – Serfõzõ Attila képzõmûvész, költõ kiállítása
a Móricz Zsigmond könyvtárban. A tárlat megtekinthetõ:
március 26-áig.

MOSIZZ TE IS! – március 27-én 10.00–12.00 óráig a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Láda Tanyik Eszter.

A BESSENYEI GYÖRGY IRODALMI ÉS MÛVELÕDÉSI TÁR-
SASÁG március 28-án 16.30-tól tartja következõ összejöve-
telét a Móricz Zsigmond könyvtárban. A rendezvényen Czine
Mihály irodalomtörténész születésének 90. évfordulójára
emlékezik Cs. Nagy Ibolya és Márkus Béla.

TILUSKA GYÖNGYEI. Oncz Illésné – kézmûves gyöngy-
fûzõ interaktív kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Megtekinthetõ: március 29-éig.

TAVASZI TÁRLAT a Nyíregyházi Városi Galériában. A kiál-
lítás megtekinthetõ: március 30-áig.

FÉNNYEL ÉS ARANNYAL – Uzonyi Ferenc festõmûvész
kiállítása a Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: március 30-
áig.

JÉGKORSZAK – a Magyar Természettudományi Múzeum
vándorkiállítása a Jósa András Múzeumban. Megtekinthetõ:
március 31-éig.

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

RITÓK LAJOS KIÁLLÍTÁSA a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. Megtekinthetõ: április 11-éig. A belépés díjtalan!

FELHÍVÁS – KÖNYVTÁROSI
KITÜNTETÉSEK

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szervezete meghirdeti könyv-
tárosi kitüntetéseit a 2019. évre. Adományozható:
„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrá-
jáért”-díj és „Csendes János Életmû”-díj.

A felterjesztés beküldési határideje: március 20. A
díjak átadásának idõpontja és helye: április 8., Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár.

Postacím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, 4400 Nyír-
egyháza, Szabadság tér 2. (A borítékra kérik ráírni:
Könyvtárosi díj.) További információ: dr. Bihari
Albertné kuratóriumi titkár (06-20/383-2252).



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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A BENCZÚROK EMLÉKTÁBLÁJA ELÕTT
A március 15-ei ünnepi programsorozat keretében ko-

szorúkat helyeznek el a város 1848-as hõseinek emlé-
ket állító táblákon. Ezen emléktáblák sorában ott van a
Benczúrok emlékét hirdetõ is, amelyet 2015-ben lep-
leztek le a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola
épületén. A táblán feltüntetett Miklós, János és Zsuzsan-
na közül most Benczúr Miklósra emlékezünk.

Benczúr Miklós 1821-ben született a Nógrád várme-
gyei Bánkon. A család 1827-ben költözött Nyíregyházá-
ra, ahol az édesapa, Benczúr Sámuel lett az evangéli-
kus gyülekezet lelkésze. Miklós Lõcsén volt gimnáziu-
mi tanuló, majd az eperjesi kollégium diákja, végül Pes-
ten szerzett ügyvédi diplomát. 1846-ban tért haza és
nyitott ügyvédi irodát.

Mint a nemesek fõjegyzõje 1848. március 20-án, töb-
bedmagával egy beadványban fordult a város külsõ ta-
nácsához, hogy a forradalom gyõzelmének tiszteletére
a város rendezzen népünnepélyt. Áprilisban Kováts Fe-
renccel Pestre utaztak, hogy mint a város küldöttei kö-
szönetet mondjanak Pestnek mindazért, amit az orszá-
gért tett. A Nemzeti Múzeum elõtt felsorakozó tömeg-
nek egy olyan radikális beszédet mondott, amellyel ki-
vívta a pesti közönség rokonszenvét. A kezdeményezé-
sére októberben egy 16 fõs vadászcsapatot szervezett a
város Közbátorsági Választmánya, akik közül 10-en ott
harcoltak a schwechati csatában. Benczúr Miklóst se-
besülés is érte. 1849 áprilisától a Felsõ-Magyarország
védelmére szervezett Védsereg szabolcsi osztályának

kapitánya, júliusban honvéd õrnaggyá léptették elõ és
zászlóaljparancsnok lett.

A fegyverletételt követõen külföldre menekült. 1851-
ben tért haza, de elfogták és a nagyváradi börtönbe zár-
ták. A családi legendárium szerint Zsuzsanna testvére
az ifjú Ferenc József császár lábainál könyörögte ki sza-
badon bocsátását. 1854-ben szabadult és három évvel
késõbb feleségül vette Sulyán Erzsébetet. Eleinte más,
majd 1858-tól a saját neve alatt folytatta ügyvédi pályá-
ját. Az 1861. évi országgyûlésen a város képviselõjeként
volt jelen. 1862. június 14-én hunyt el, a vasúti temetõbe
temették.


