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KUTATÁS.
A háztartáspanel-
kutatás újabb részlete-
it közöljük, ezúttal a
nyíregyháziak egész-
sége a téma tíz év
tükrében.SZÉPKORÚAK
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FRISS INFORMÁCIÓK AZ ÚT- ÉS KERÉKPÁRÚT-ÉPÍTÉSEKRÕL
Megkezdõdött a körforgalom építése és az új járda kopórétegének kialakítása a Törzs

utcán, de zajlik a munka a Kállói úton is. Ezeken a helyeken 30 km/h sebességkorlátozás-
ra kell számítani az arra közlekedõknek. A Tünde utcán a Tábor–Kilátó utcák közötti sza-
kasz bal oldalán kiemelt szegélyépítési munkálatokkal folytatódik  az út felújítása. Ez nem
jár sávlezárással, de a forgalmi sáv szûkítése várható. Mivel új buszöblöt alakítanak ki,
ezért az építési munkálatok alatt félpályás lezárás és jelzõlámpás forgalomirányítás lassít-
ja a közlekedést. A Tünde utca teljes hosszán elõzési tilalom és 30 km/h sebességkorláto-
zás van érvényben. A Dugonics utcai csomópontból a Bottyán János utca irányába a
járda- és kerékpárút-szélesítés, valamint padkafolyóka földmunka elõkészítés/építés miatt
a munkavégzéssel érintett területeken szakaszos útlezárás várható. A munkálatok ideje
alatt az érintett útszakaszokon 30 km/h sebességkorlátozás és elõzési tilalom van érvény-
ben. Kérik a jármûvezetõk fokozott figyelemmel, ne megszokásból közlekedjenek. (Még
több hír folyamatosan: nyiregyhaza.hu)

MILLIÁRDOS BERUHÁZÁSOK A NYÍRSÉGVÍZNÉL
Nyolcmilliárd forintot is meghaladó árbevételrõl, kö-

zel másfél milliárdos tervezett beruházásról, automati-
zált rendszerekrõl, Havária eszközparkról is szólt a víz
világnapját megelõzõen a Nyírségvíz Zrt. menedzsment-
je szerdán.

Mint elhangzott, kiegyensúlyozott, jó évet zárt a
Nyírségvíz Zrt. Jelentõs fennakadás nélkül zajlott a 2018-
as esztendõ, így kedvezõek voltak az értékesítési adatok.
Ma már 91 településen, több mint 150 ezer felhasználó-
nak szolgáltat ivóvizet a cég, illetve 68 településen végzi
a szennyvízelvezetést és -tisztítást. Kielégítõ a kapacitás,
így a nyári kánikulában is biztonságos lesz az ellátás. –
Ivóvízbõl 15 millió köbmétert értékesítettünk, és a szenny-
víz-számlázás is közelíti a 14 milliót, hiszen egyre több
szennyvízbekötés létesül. Folyamatosak a fejlesztések,
tavaly is sok bekötés volt, és van még lehetõség a további-
akban is. Építés-szerelési munkákat is végeztünk, ez is
közelíti az 1 milliárdos összeget – fogalmazott Szabó
Istvánné, a Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója.

NYÍREGYHÁZI FEJLESZTÉSEK TÖBB HELYEN

A gördülõ fejlesztési tervben megszabott keretek között
végzi a cég a víziközmû rendszerek, a vezetékek és szerel-
vények megújítását. A csatornahálózaton a berendezések
cseréje szerepel 900 milliós terv szerint, emellett 600 milliót
szánnak egyéb felújításokra és beszerzésekre. – Lesz egy
nagyobb vízrekonstrukció és csatorna is, az egyik az Irinyi
János utcán, bekötésrekonstrukció pedig a sóstóhegyi részen.
A csatornát béleléses technikával újítjuk meg, így csak az
indító és befejezõ résznél várhatóak felszíni munkák  – rész-
letezte a nyíregyházi munkák kapcsán a vezérigazgató. A
társaság a díjbevételbõl kitermelt saját forrásból, a 8 milliárd
forintos árbevételbõl finanszírozza a beruházásokat, illetve
tavaly elõször írtak ki az ágazatban rekonstrukciós mun-
kákra és energiahatékonyságra pályázatot, melynek ered-
ménye még ismeretlen. Egy tavalyi képzési projektben
viszont sikerrel szerepeltek, hiszen a cég nagy figyelmet
fordít a szakemberek képzésére és az utánpótlásra.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

GYALOGOSBARÁT
KÖRFORGALOM

Többször írtuk korábban, hogy javában zajlik a Nyír-
egyháza Nyugati elkerülõ (338. sz. fõút) továbbépíté-
se két fázisban, de idõben egyszerre, várhatóan õszi
befejezéssel. Azt is jeleztük: a projekt földrajzilag
összeér Nyírszõlõsön az idén nagyjából öt kilométe-
ren megújítandó 3822. számú úttal. Olvasónk kérdez-
te: a végpontban megvalósuló körforgalom lehetõvé
teszi-e majd a helyi lakosok számára a biztonságos
átkelést? A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. szerkesztõségünkhöz eljuttatott válasza pozitív:
„A projekt keretén belül megépülõ nyírszõlõsi körfor-
galom mind a négy ágán tervezetten kijelölt gyalo-
gos-átvezetés épül ki. A gyalogosok biztonságos átve-
zetését az esti órákban a létesítendõ közvilágítás is
segíteni fogja a körforgalomban.”

BELEKÓSTOLTAK A TAVASZBA

Nincs is jobb és kellemesebb program a tavaszi napsütésben, mint kiülni a friss levegõre és jóízûen
elfogyasztani egy üdítõt vagy kávét, és élvezni a jó idõt. Hol is lehetne ezt jobban kiélvezni, mint
egy teraszos kávézóban, a szabadban, a Kossuth téren. Így tett a fõvárosból érkezõ Barbi és Dani is,
akik a kávé mellett belekóstoltak a nyíregyházi milliõbe is.
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SAKKVERSENY
A Bethlen Gábor Iskola és Óvoda

Bethlen Kupa sakkversenyt szervezett.
A megmérettetésre az ország különbö-
zõ pontjairól, sõt még Romániából is
érkeztek versenyzõk. Ebben az évben
az összesített pontversenyt, a Bethlen
Kupát a szatmárnémeti csapat nyerte.

BUTYKÁN A HÕSÖKRÕL
A Váci Mihály Kulturális Központ

szervezésében a Butykai Közösségi
Házban méltóképpen emlékeztek a
márciusi ifjakra, a szabadságharc és
forradalom hõseire. Az óvodások mû-
sora elõtt Vassné Harman Gyöngyi kép-
viselõ mondott ünnepi köszöntõt.

A VESE VILÁGNAPJA
Minden év márciusának második csü-

törtökén tartják a vese világnapját, mely-
nek célja, hogy felhívja a figyelmet a ve-
sék létfontosságú szerepére.  Idén a Kor-
zóban tartottak egészségnapot, ahol az
elõadásokon kívül egészségügyi méré-
seken is részt vehettek az érdeklõdõk.

45 000 LÉPÉS
Csodálatos idõben, jó hangulatban

telt március 15. annak a 66 túrázónak,
aki a Zöld Kerék Alapítvánnyal Nyír-
egyházától egészen Tokajig gyalogolt.
Ez körülbelül 45 000 lépés, 8 óra 40
perc mozgás és majdnem 36 km tá-
volság megtételét jelentette.

TAVASZVÁRÓ TÁNCVERSENY
III. Tavaszváró Táncversenyt rendez-

tek a Bem József Általános Iskolában
Nyíregyházán. Szombaton Nemzetkö-
zi Klubközi Táncversenyt tartottak, va-
sárnap pedig a Szabadidõsport Orszá-
gos Bajnokságnak adtak otthont népes
mezõnnyel.

APÁK NAPJA
A Szent Imre katolikus óvodában

már hagyomány, hogy minden évben
vendégül látják az édesapákat apák
napján. Az idén sem történt ez más-
ként. Volt sütés-fõzés, barkácsolás,
közös játék. Vidám perceket töltöttek
együtt az apák gyermekeikkel.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA
A Nyíregyházi Szociális Gondozási

Központ az Idõsekért és Fogyatékosokért
Jószolgálat Alapítvánnyal együttmû-
ködve megrendezte az Idõsek Akadé-
miája elsõ elõadását a Római Katolikus
Plébánia dísztermében. A résztvevõk az
Alzheimer betegségrõl hallhattak.

SIPKAYS ERASMUS+
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglá-
tóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégiumá-
ban Erasmus+ hetet tartottak. Külföldi
partnereket láttak vendégül Olaszor-
szágból, Törökországból és Romániából.

ÁPRILISBAN LOMTALANÍTUNK

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS REN-
DELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Ismét ülésezett az Idõsügyi Tanács. El-
hangzott, március elsejétõl több változás
érinti a szépkorúakat, hiszen a szociális
rászorultságtól függõ egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátások-
ról szóló önkormányzati rendeletet mó-
dosították.

Az Idõsügyi Tanács tavalyi, utolsó ülé-
sén az önkormányzat képviselõi megkap-
ták azt a listát – a szépkorúak javaslatait,
kezdeményezéseit tartalmazza –, amely
azóta is csak tovább gyarapodott a tanács
fogadóóráin, rendezvényein.

– Az önkormányzat vezetése komolyan
veszi azokat a javaslatokat vagy problé-
mákat, amelyek akár egyéniek, akár kö-
zösségiek. Nyilván nem lehet minden hely-
zeten, mindenkin és mindenben segíteni,
de a szándék vezényel bennünket. Prog-
ramokkal és tájékoztatókkal is szolgálunk,
és maga az Idõsügyi Tanács is – többek
között – azért van, hogy az idõs emberek
képet kaphassanak a változásokról – hang-
súlyozta dr. Ulrich Attila alpolgármester.

 
EMELT LAKÁSFENNTARTÁSI

TÁMOGATÁS

Az ülésen elhangzott, március elsejétõl
több változás is érinti a szépkorúakat, hi-
szen a szociális rászorultságtól függõ egyes
pénzbeli és természetben nyújtott szociá-
lis ellátásokról szóló önkormányzati ren-

deletet módosították. Többek között emel-
tek a jövedelemhatárokon, hiszen figye-
lemmel kísérik azt is, hogyan változik a
nyugdíjminimum vagy éppen a garantált
bérminimum – de az elsõdleges cél ezután
is az, hogy az érintetteket tovább segítsék
Nyíregyházán.

– A lakásfenntartási támogatásnál, a
méltányossági ápolási díjnál és a rendkí-
vüli települési támogatásoknál is emeltük
az egy fõre esõ jövedelemhatárokat; van
például olyan ellátási típus, amelynél az
egyedül élõknél 85 500 forintos jövede-
lemhatárt határoztunk meg, tehát viszony-
lag magas a határ, így több ember is igény-
be veheti majd a támogatást. Továbbra is
látjuk, hogy a lakhatás költségei, a gyógy-
szertámogatás költségei igen magasak. A
háztartások jövedelmük jelentõs részét for-
dítják ezekre, ezért a lakásfenntartási tá-
mogatásnál például az adható összeget is
emeltük, így a legrászorultabbak havonta
akár 8000 forintos támogatást is kaphat-
nak, amivel tudják csökkenteni a lakás-
fenntartás kiadásait – tájékoztatott dr.
Krizsai Anita, a Szociális és Köznevelési
Osztály osztályvezetõje.

Az Idõsügyi Tanács fogadóóráira –
minden hétfõn, 14 és 16 óra között a
Móricz Zsigmond könyvtár földszintjén
továbbra is várják a szépkorúakat prob-
lémáikkal, ötletekkel – tette hozzá Fin-
tor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Az  Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakos-
ságot, hogy egyes webportálokon tévesen
jelent meg Nyíregyháza város belterüle-
tének lomtalanítási idõpontja. Kérik Önö-
ket, hogy a már kiosztott hulladékszállítási
naptárakban jelölteket vegyék figyelembe,

vagy az Észak-Alföldi Környezetgazdálko-
dási Nonprofit Kft. honlapján, a  www.eak-
hulladek.hu oldalon, az Ügyfélszolgálat
menüponton belül a Települések almenü
alatt tájékozódjanak a lomtalanítási idõ-
pontokról. Nyíregyháza belterületének lom-
talanítási idõpontja: 2019. április 6-7.



FEJLESZTÉS

2019. MÁRCIUS 22. 3

85 ÚJ MUNKAHELYET TEREMT A HUNGUEST HOTEL SÓSTÓ
MÁR KERESIK A MUNKATÁRSAKAT A MODERN VÁROSOK PROGRAM KERETÉBEN KÉSZÜLÕ VADONATÚJ NÉGYCSILLAGOSBA

gépészet beépítése. Ismert, hogy tíz évig a Hunguest Hotels
szállodalánc üzemelteti a sóstói szállodát, ahol egyelõre
még egy egyszemélyes csapat van Fekete Gyula szemé-
lyében.

SOKAN SZÍVESEN HAZAKÖLTÖZNÉNEK

A nyíregyházi hotel jelentõs munkahelyteremtõ beruhá-
zás: összesen 85-en dolgoznak majd a házban, ide várják a
turizmusban-idegenforgalomban jártas szakembereket, a
szobaasszonyoktól a szakácsokon, felszolgálókon át a ve-
zetõkig. Az igazgató azt mondja, örül, hogy az elõzetes
felhívásokra döntõen helyiek jelentkeztek. – Számomra nagy
öröm, hogy nyíregyháziak és Nyíregyháza környékiek sze-

repelnek 99 százalékban az érdeklõdõk között. Külön ér-
dekes ebbõl, hogy – számomra meglepõ módon sokan –,
az eddigi jelentkezõk 15–20 százaléka olyan közülük, akik
elmentek külföldre dolgozni és szeretnének hazajönni. En-
nek szintén örülök, és remélem, hogy tudunk is majd együtt
dolgozni velük – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak
Fekete Gyula, a Hunguest Hotel Sóstó igazgatója.

JELENTÕS POTENCIÁL NYÍREGYHÁZÁBAN

Fekete Gyula hozzátette: a nyári nyitás elõtt nagyjából
egy hónap felkészülési idõ kell, így május-júniusra szeret-
nék összerakni a csapatot, mely a szállodát mûködteti
majd. A Nyíregyházán hiánypótló beruházásnak azért is
örül a Hunguest Hotel, mert nagy lehetõséget, potenciált
látnak a térségben, s mivel a jelentõs fürdõvárosokban je-
len vannak, így már Kelet-Magyarországon sem lesz fehér
folt a térképükön. Azon a turisztikai térképen, melyre vá-
rosunk az utóbbi évek fejlesztéseinek, marketingjének
köszönhetõen is felkerült, hiszen a statisztikák szerint 2018-
ban is nõtt a turizmus, és nemrégiben Sóstógyógyfürdõ
Nemzeti Gyógyhely is lett.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Nemcsak a sóstógyógyfürdõi
négycsillagos szállodát építik, ha-
nem ahhoz a mûködtetõi csapatot
is. A Modern Városok Program ke-
retében megvalósuló hotel 85 új
munkahelyet teremt majd. Az igaz-
gató tájékoztatása szerint a kivite-
lezés rendben halad, a nyitás nyá-
ron várható.

Kevéssé látványos, ám annál fontosabb munkafolyama-
tok zajlanak az egyik legjelentõsebb nyíregyházi építke-
zésen. A Modern Városok Program keretében épül Sóstó-
gyógyfürdõn egy 123 szobás, négycsillagos szálloda, mely
nyáron nyitja meg kapuit. A szobák 90 százalékának ta-
pétázása már készen van, most a fürdõszobákat csempé-
zik, és ezzel együtt tart a szerelvények felhelyezése, a

TAPASZTALT IGAZGATÓ
Fekete Gyula a szomszédos megyében, Emõdön él

és 27 éve aktív tagja a Hunguest Hotels csoportnak.
Az idegenforgalomban tapasztalt szakembernek szá-
mít, hiszen 14 évig volt a lillafüredi kastélyszálló, a
Hunguest Hotel Palota igazgatója. Legutóbb, decem-
ber 31-éig a hajdúszoboszlói Hunguest Hotel Aqua-
Sol, Béke és Apolló vezetõje volt, ezt követõen kérték
fel, hogy jelentõs múlttal a háta mögött indítsa be az
új nyíregyházi négycsillagos szállodát.
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KÉT ÚJ OBELISZKKEL TISZTELEGTÜNK A ’48-AS HÕSÖK ELÕTT
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tisztele-

tére rendezett önkormányzati ünnepi programsorozat
március 14-én vette kezdetét hat helyszínen, s pénteken
folytatódott.

Múlt hét csütörtökön a Himnusszal kezdõdött az Észa-
ki temetõ ’48-as sírkertjében a megemlékezés. Az Arany
János Gimnázium és Általános Iskola diákjai mûsorát kö-
vetõen Andó Károly, a Köznevelési, Kulturális és Sport
Bizottság tagja mondott beszédet.

– A piros-fehér-zöld szín elõször Mátyás király korában
jelent meg egy pecsétnyomón, amelyet még nem hasz-
náltak a gyakorlatban. Ez a színhármas 1848-ban vált az
ország hivatalos jelképévé, a forradalom egyik jelentõs
eredményeképpen. A piros szín az erõt, a fehér a hûséget,
a zöld pedig a reményt fejezi ki. Ezért a mai napig is ezek-
nek a színeknek környezetében ünnepeljük nemzeti ün-

nepeinket. Természetesen ehhez kapcsolódott a kokárda,
mely a szabadság eszméjét istenítette.

GYARAPODÓ EMLÉKHELY
Már tavaly is gyarapodott a sírkert, újabb ’48-as honvéd

tisztek emlékoszlopa került a temetõbe. Várallyay Ferenc
vörös sipkás honvéd hadnagy után idén két újabb obelisz-
ket restauráltatott és állított fel Nyíregyháza önkormányza-
ta. A ’48-as honvéd Nyíri Kristóf és Krasznai Gábor honvéd
százados, a város elsõ római katolikus vallású polgármes-
terének emlékére. Ükunokája, Krasznai László is részese
volt a múlt csütörtök délelõtti tiszteletadásnak. A 30 éves
katonai múlttal büszkélkedõ ükunoka nyomára Komiszár
Dénes helytörténész, családfakutatás nyomán jutott, de to-
vább folytatódik a történészek múltat feltáró munkája.

HONVÉD ÉS POLGÁRMESTER IS VOLT
Krasznai Gábor polgármestersége idején, 1872 és 1890

között kezdett fejlõdni a város, ekkor emelkedtek az elsõ

középületek. – A szabolcsi gyalogezred katonájaként vé-
gigszolgálta különbözõ hadtestekben a ’49-es szabad-
ságharcot is. Ott volt Pákozdnál, Komárom ostrománál
sebesült meg és fejezte be a harctéri pályafutását. De
még szerepet játszott abban, hogy Rakovszky Sámuel, a
’48-as gyalogzászlóalj vezetõje a derekára csavarva a
komáromi vár átadásakor elhozza azt a zászlót, mely
mind a mai napig nemcsak megyénknek, hanem a sza-
badságharcnak is fontos szimbóluma – emlékezett a ’48-
as polgármester hõstettére dr. Ulrich Attila alpolgármes-
ter. A belvárosi emléktábláknál folytatódott, a Petõfi té-
ren pedig zárult a múlt csütörtöki megemlékezés és ko-
szorúzás.

KÖZÖSEN ÉPÍTJÜK A JÖVÕT
Március 15-én reformkori indulókkal várta a megemlé-

kezésre érkezõket Nyíregyházán a Szabolcsi Koncert Fú-
vószenekar a Kossuth téren, ahol ünnepi beszédet mon-
dott dr. Kovács Ferenc. A polgármester méltatta a ’48-as
hõsöket, szólt a forradalom és szabadságharc nyíregyházi
résztvevõirõl, de a megyeszékhely jelenlegi, folyamatos
fejlõdéséért végzett közös munkáról is. Hangsúlyozta,
március 15-e ma is a nemzet erejére és elszántságára em-
lékeztet bennünket. Arra, hogy legyen ma is béke, sza-
badság és egyetértés. – Mi valamennyien a jövõt építjük,
egy erõs Magyarországot, erõs Nyíregyházát, ahol az
emberek õszintén szorítják meg egymás kezét, ahol a fia-
talok ismerik a történelmünket, az örökségünket, hisznek
magukban – fogalmazott. Az ünnepi beszédet követõen a
színpadon Tûz te gyönyörû címmel adtak ünnepi mûsort a
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium diákjai.
Az ünnepi program koszorúzással ért véget a Kossuth-
szobornál, az önkormányzat, a pártok, a társadalmi és civil
szervezetek képviselõi helyezték el az emlékezés virágait.

NÉPSZERÛ KOSSUTH KIFLI PIROS-FEHÉR-ZÖLDBEN

A város fõterén megrendezett önkormányzati ünnep-
ség mellett a Jósa András Múzeum is számos programmal
kedveskedett a résztvevõk számára március 15-én. A nem-
zeti ünnep programjai alatt ingyenesen látogathatták az
érdeklõdõk a múzeumot. A Jósa András Múzeum évrõl
évre megrendezi a Kokárdás Napot, az idei rendezvény
fõ témájaként a tiszántúli, nyírségi és bakonyi betyárokat
választották a szervezõk. A kreatívkodni vágyók a Farigcsa
mûhelyben alkothattak kedvükre, de játékos feladatokból
is akadt bõven, Kossuth bankót is gyûjthettek a múzeum-
ba látogatók. A múzeumi Pilvax kávéházban Kossuth kif-
livel, gyógyfüves teákkal és betyárnótákkal-balladákkal
kedveskedtek a betérõknek, sõt, a vérbeli betyároknak még
online bajuszversenyt is hirdettek. Bár nincs rá hivatalos
statisztika, mindenesetre megkockáztatható, hogy ünnepi
látogatói csúcs született: közel hétszázan érkeztek a prog-
ramokra március 15-én!

Nemzeti színû virágágyásokkal tiszteleg az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc elõtt Nyíregyháza. Az ön-
kormányzat kezdeményezésére még az ünnep elõtt, kis-
iskolások és óvodások közremûködésével ültették ki a vi-
rágokat a Városháza elé. A cél nemcsak az volt, hogy szebb
legyen a város, hanem az is, hogy a gyerekek ízelítõt kap-
janak abból, mit jelent a hazaszeretet. Dr.  Ulrich Attila
alpolgármester személyesen is részt vett a munkálatok-
ban, majd megköszönte a gyerekeknek a részvételt. Azt
mondta, a virágültetéssel a hazafias nevelés jelentõségére
kívánták felhívni a figyelmet. A nemzeti színben pompá-
zó virágágyásokat bárki megtekintheti a Kossuth téren.
Amikor elvirágoznak, akkor a NYÍRVV már a nyári virá-
gokat ülteti ki a helyükre, és persze városszerte virágosí-
tanak, amirõl majd késõbb számolunk be. (További képek
a nyiregyhaza.hu oldalon.)

SAJTÓDÍJ KOLLÉGÁNKNAK

KITÜNTETETT ALPOLGÁRMESTER
A nemzeti ünnep tiszteletére díj-

átadót tartottak a Stefánia Palotá-
ban. A rendezvényen Nyíregyháza
Megyei Jogú Város alpolgármeste-
re, dr. Ulrich Attila is részt vett, aki
a  dr. Benkõ Tibor honvédelmi mi-
niszter aláírásával ellátott a Honvé-
delemért Kitüntetõ Cím III. fokoza-
tának kitüntetését  vette át Kádár Pál
államtitkártól. Az alpolgármester
szerkesztõségünk megkeresésére
elmondta, nem számított a kitünte-

tésre, titkos jelölés elõzte meg a díjátadót, így meglepe-
tésként érte az elismerés. – Harmincan kaptuk meg a cí-
met miniszter úr jelölése alapján. Nem számítottam a cím-
re, így külön nagy öröm. Fontosnak tartom, hogy Nyír-
egyházán ismét legyen katonai élet, mely egykor jelentõs
volt, ennek emlékezetét tartja kiemelten fontosnak. – Büsz-
keséggel tölt el, hogy érdemesnek tartottak a kitüntetésre,
és ez mindenképp megerõsíti, hogy azt az utat folytassuk,
amin polgármester úrral, a városvezetéssel elindultunk.

A megyei önkormányzat ebben
az évben Tiszavasváriban rendezett
ünnepi megemlékezést az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc tisz-
teletére, ahol átadták a megyei saj-
tódíjat is. Idén a magyar sajtó napja
alkalmából Szabó István, a közgyû-
lés alelnöke a megye lakosságának
tájékoztatása érdekében több éven
keresztül kifejtett újságírói, riporteri
tevékenységének elismeréseként a

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés bronz emlék-
érme kitüntetõ elismerését adta át Z. Pintye Zsoltnak, a Nyír-
egyházi Televízió riporterének, aki – mivel szerkesztõsé-
günk az MTVA megyei partnere – gyakran megjelenik az
országos hírcsatorna képernyõjén is, hogy Nyíregyháza és
a megye történéseirõl tájékoztassa az ország közvéleményét.

A '’48-as sírkert, mint emlékhely ismét gazdagodott

A városvezetés is elhelyezte az emlékezés koszorúját a
Kossuth-szobornál
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BEMUTATKOZOTT AZ ÚJ SAJTÓSZÓVIVÕ

A Nyíregyházi Törvényszék új sajtószóvivõje március elsejétõl dr. Resán Dalma. Jogi
tanulmányait a Debreceni Egyetemen végezte, jogi szakvizsgáját 2015-ben tette le, majd
két szakjogász képesítést is szerzett. 2012-tõl fogalmazó, majd bírósági titkár volt, de
dolgozott a Magyar Igazságügyi Akadémián is. Az idei év januárjától pedig bíró.

Dr. Resán Dalma sajtószóvivõ elmondta, ebben a szerepben a büntetõ ügyekkel
foglalkozik majd. Fontosnak tartja a sajtószóvivõk munkáját, hiszen a bírósági mun-
ka eredményeit kell közérthetõ nyelven megosztani az állampolgárokkal.

SEBESSÉGKORLÁTOZÁSOK A NYITOTT KERÉKPÁRSÁVOK MIATT
Mint ahogyan azt a városlakók is megtapasztalhatták, az

utóbbi hónapokban az úttestekre úgynevezett kerékpáros
nyomokat és nyitott kerékpársávokat is festettek fel a szak-
emberek a város területén, amellett, hogy most újabb jelen-
tõs kerékpárút épül Borbányán. Mindezeket a biztonság meg-
õrzése érdekében, hiszen ezek által várhatóan elkerülhetõk
lesznek az olyan balesetek, amelyek gyalogos kerékpáros
vagy autós kerékpáros ütközése miatt következnek be.

A nyomvonalak felfestésével most már egyértelmûvé
válik, ki hol közlekedhet – remélik a szakemberek. Sokan
azonban nem számolnak azzal, hogy például a nyitott
kerékpársávok autósokat érintõ sebességkorlátozásokat is
vonnak maguk után. Utánajártunk, hogy melyikre milyen
szabályok vonatkoznak.

KERÉKPÁROS NYOMOK ÕSZTÕL

– Az úttesten burkolati jellel kijelölt  kerékpáros nyom
(sárga színû kerékpár, nyíllal) jelzi a kerékpárosok részére
az úttesten történõ haladásra ajánlott útfelületet – magya-
rázta Gál István, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Osztályának út- és közmûberuhá-
zója. Ebbõl adódóan az így megjelölt úttesten fokozottan
számolni kell kerékpárosok közlekedésével. Ilyen kerék-
páros nyom van Nyíregyházán a Színház, a Malom, a Tol-
di, az Árpád, a Kiss Ernõ és többek között a Jósa András
utcán is.

NYITOTT KERÉKPÁRSÁV A FÉSZEK UTCÁN

A nyitott kerékpársávot – amely a kerékpárosok köz-
lekedésére kijelölt sáv – az úttesten felfestett fehér szí-
nû szaggatott vonal és kerékpárt mutató burkolati jel is
jelzi. A nyitott kerékpársávot – ha az egy irányban vagy
egymással szemben közlekedõ jármûvek egymás mel-

lett történõ elhaladása ezt szükségessé teszi – más jár-
mûvek is igénybe vehetik, az irányváltoztatásra vonat-
kozó szabályok megtartása mellett. A jobbra bekanya-
rodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani. A ke-
rékpáros balra bekanyarodásra történõ felkészülés cél-
jából, vagy ha a nyitott kerékpársáv megszûnik, a nyi-
tott kerékpársávot elhagyhatja (például a Búza és Kele-
ti Márton utcán is már több éve kialakították). Legutóbb
a Fészek utcán alakítottak ki ilyet. Fontos tudni azon-
ban, hogy itt ezzel együtt 30 km/h-s sebességkorláto-
zást vezettek be.

KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉSEK

– A város tervei között szerepel a Blaha Lujza sétány és
Kemecsei út csatlakozásában található egyesített gyalog-
és kerékpárút folytatása is a Fürdõ utcáig, valamint a Für-
dõ utca teljes hosszában irányhelyes nyitott kerékpársáv
és Sóstógyógyfürdõn a Berenát utcától északi irányban
található utcák (például Napfény, Harmat, Csiha Kálmán,
Venyige utca stb.) forgalomcsillapítással kialakítandó
kerékpárosbarát fejlesztése – hangsúlyozta Gál István.

  (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Kerékpáros nyom Nyitott kerékpársáv

Dr. Nyakó Zsuzsanna és dr. Resán Dalma
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CITYWALK PROJEKT A VÁROS SÉTÁLHATÓSÁGÁRÓL
Nyíregyháza önkormányzata is részt vesz a CityWalk

elnevezésû interregionális projektben, amely május vé-
géig tart és 2,2 millió euróból valósul meg 16 nemzetkö-
zi partner közös munkájával.

A városi fejlesztések egyik kulcskérdése, hogy hogyan
lehet egy olyan helyi közlekedést fejleszteni, amely szem
elõtt tartja a környezettudatosságot és az elérhetõséget. A
projekt várt eredményeként létrejöhet egy olyan korsze-
rûsített helyi közlekedési rendszer alapja, amely hozzájá-
rul a káros anyagok kibocsátásának csökkentéséhez, illet-
ve egy élhetõbb, biztonságosabb város kialakításához. Bár

a projekt fõ területe a séta, mint aktív közlekedési mód
vizsgálata, szeretné kombinálni más, aktív és egészséges
közlekedési formákkal.

NYÍREGYHÁZA IS ÁTADHATJA
TAPASZTALATAIT

Kézy Béla, a Megakom Kft. ügyvezetõje elmondta, senki
nem ismeri jobban a várost, mint az itt élõk. Ezért egy kis
lakossági csapatot toboroztak a legfontosabb utcák áttekin-
tésére, a problémák közös feltárására, a lehetséges fejleszté-
sek kidolgozására. A projektben létrejön egy úgynevezett

Walkability Plan, amely tartalmaz egy részletes felmérést a
városra vonatkozóan, hogy az mennyire sétálóbarát. Külön-
bözõ felmérésekkel és számításokkal kimutatható, hogy egy
adott városrész mennyire jól kapcsolódik a város többi ré-
széhez. Ennek mentén pedig kidolgozható egy terv a muta-
tók javítására. Megvalósítanak továbbá Pilot-intézkedéseket,
melyeknek célja a sétálás népszerûsítése kampányokon ke-
resztül, illetve az iskolások biztonságos közlekedésre neve-
lése. Mivel Nyíregyháza az elmúlt években jelentõs energiát
fordított a projekthez szorosan kapcsolódó kerékpárút- és
járdafejlesztésekre, a város nemcsak tanulhat a többi part-
nertõl, hanem át is adhatja tapasztalatait a partnerségnek.

TÖBB VÁROSRÉSZT ÉRINTÕ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM
A JELENTÕS ÖNKORMÁNYZATI PROJEKT KERETÉBEN MOST A BOTTYÁN JÁNOS UTCA LETT KÉSZ BÕ MÁSFÉL KILOMÉTEREN

A Gazdaságösztönzõ közlekedésfejlesztés a Szegfû utca
bõvítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca,
a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén címû
projekt keretében megújult a  Bottyán János utca Szirom
utca és Dália utca közötti 1728 méter hosszú szakasza.
A három évet felölelõ program 950 millió forintos támo-
gatásból valósul meg, melynek részleteirõl és folytatásá-
ról hétfõn tájékoztatták a sajtót.

A projekthez kapcsolódó munkálatok több kivitelezési
szakaszban valósulnak meg, és több városrészt érintenek,
ám az elv ugyanaz: a közlekedésfejlesztés.

A SZEGFÛ UTCA IS ENNEK A RÉSZE VOLT
Lassan már alig emlékszünk arra, milyen is volt a Szeg-

fû utca, amikor még a kétsávos szûkület vezette le a bel-
város forgalmának egy részét, pedig még csak bõ két éve,
2016 decemberében adták át hivatalosan az évtizedek óta
áhított fejlesztést, ekkortól autózhatunk kényelmesen, 2x2

sávon a fontos városi ütõérnek számító szakaszon. S ugyan-
ezen program részeként újult meg a Lujza utca is, errõl az
elmúlt esztendõ második felében adtunk hírt.

ÖRÖKÖSFÖLDI PROJEKTELEMEK
A program keretében megvalósuló fejlesztések tovább

folytatódtak az örökösföldi projektelemekkel, melyek kö-
zül a Szalag utca felújítási munkái még a tavalyi év során
befejezõdtek. A Semmelweis utca aszfaltozása megtörtént,
a téli üzemeltetést követõen a kivitelezõ kiegészítõ asz-
faltozással, tereprendezéssel, táblázással és az útburkola-
ti jelek festésével folytatja a munkát. Még márciusban el-
készül a Törzs utca aszfaltozása is, így mindkét utca mû-
szaki átadás-átvételére várhatóan 2019 elsõ negyedévében
megtörténik.

BEKAPCSOLJÁK AZ IPART
Jelentõs útépítések zajlottak az elmúlt idõszakban a

megyeszékhely kertvárosi és délnyugati részén is. Az ön-
kormányzat a projekt részeként megújuló utak moderni-

zálásával a helyi gazdaságot is fejleszti, hiszen olyan ipar-
területekhez vezetnek, amelyek a jelentõs munkaerõ-
mennyiséget foglalkoztató nagy cégek mellett kis- és kö-
zépvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetõ-
ség és elérhetõség fontos alapfeltétel, köztük a munkaerõ-
mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés
egyik kiemelt területe.

JELENTÕS A FORGALMUK
A fejlesztéssel érintett területek ezen szakasza olyan

vállalatokat tömörít, mint a nagy létszámú munkaerõt fog-
lalkoztató Michelin Hungária Kft., ContiTech Hungária
Kft., Eissmann Automotive Hungaria Kft., Térségi Hulla-
dék-Gazdálkodási Nonprofit Kft., Tulipa Kft. stb. Az érin-
tett úton jelentõs munkaerõ-forgalom, valamint árukiszol-
gálást és árumozgatást lebonyolító nehéztehergépjármû-
forgalom bonyolódik, éppen ezért elengedhetetlen volt
az útburkolat felújítása.

A BOTTYÁN UTCA IS FONTOS VOLT
Dr. Kovács Ferenc polgármester hétfõn a helyszínen a

Nyíregyházi Televíziónak azt mondta, év végén megújult
a Bottyán János utca Szirom utca és Dália utca közötti
1728 méter hosszú szakasza. A fejlesztés eredményeként
megújult a fõpálya, kiszélesítették az utat a Huszártelep
és a Derkovits utca között, a Derkovits utca és Szirom
utca között parkolókat és járdát építettek, illetve átépí-

KERTVÁROSI ÚTFEJLESZTÉSEK

A projekt az alábbi délnyugati helyszínek fejleszté-
sét tartalmazza, melyek kivitelezési munkái várhatóan
2019 év végén fejezõdnek be:
– Tiszavasvári út – Szélsõbokori út közlekedési csomópont-

jánál egy új körforgalmú csomópontot alakítanak ki. A
fejlesztés során megtörténik a kerékpárosok és gyalogo-
sok csomóponton keresztül történõ biztonságos átveze-
tése is. A jelenleg meglévõ gyalogátkelõhelyet a Tagló
utcai csomópontba helyezik át gyalogos-védõszigettel.

– A Legyezõ és Dugonics utcákon a meglévõ 6 méter
széles aszfaltburkolatú utat teljes szélességben fel-
újítják/megerõsítik 1501 méter hosszan. A meglévõ
gyalogosjárda folytonossága a hiányzó járdaszaka-
szok kiépítésével és a meglévõ járdaszakaszok szab-
ványosításával lesz biztosítva. A kerékpárosok részére
az út burkolatán irányhelyes kerékpárforgalmi léte-
sítményt alakítanak ki. A Fészek utca csomópontjá-
ban új gyalogos-átkelõhely lesz.

– A Derkovits utcán a burkolat felújítással/megerõsí-
téssel egyidejûleg a meglévõ gyalogos- és kerékpá-
ros-létesítmények szabványosítása is megtörténik. Az
érintett útszakasz hossza: 798 m.

– A Rókabokori út esetében a Bottyán János utca jelenlegi
szilárd burkolatának folytatásaként 7,0 m széles külte-
rületi út építése valósul meg 2376 méter hosszúságban
a Nyugati elkerülõ út körforgalmú csomópontig.

tettek, a meglévõ buszöblöket is helyrehozták csakúgy,
mint az útpályát keresztezõ vasúti iparvágányt, kiépült
továbbá egy irányhelyes kerékpáros-létesítmény a sza-
kaszon.

TOVÁBB FOLYTATÓDNAK A MUNKÁK
A fejlesztés folytatását biztosítja egy másik önkor-

mányzati (uniós, TOP-os forrásból megvalósuló) a „Gaz-
daságfejlesztést és munkaerõ-mobilitás ösztönzését szol-
gáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és dél-
nyugati területein” címû, közel hárommilliárd forintos
projekt, vissza nem térítendõ támogatásból, konzorciu-
mi partnerségben megvalósítva a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztõ Zrt.-vel. – Az új beruházásoknál a komple-
xitás is megfigyelhetõ. A fõ cél az, hogy a Kertvárosból
kivezessük a nagy teherforgalmat, az menjen ki a Nyu-
gati elkerülõre, a másik irányban pedig a Tiszavasvári
útra. Ezzel jelentõsen javul az itt élõk nyugalma, a köz-
lekedésbiztonság és a környezetvédelem – fogalmazott
a polgármester.

Mindezeket figyelembe véve az említett fejlesztésekkel
közel 10 kilométernyi útburkolat újul vagy épül meg, va-
lamint közel 400 méternyi szakaszon kerékpárúttal és egy
körforgalommal is gazdago-
dik a város.

A sajtórendezvényen a polgármester a kivitelezõ és az
önkormányzati projektmenedzsment referatúra

képviselõjével

Itt is vadonatúj aszfalton gördülhet az egyéves
gázüzemû helyi járatú busz
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Megszokni a lakásunkat, a dolgaink helyét, vagy ép-
pen a haza vezetõ útvonalat – „otthon” lenni mindig
különleges érzés. Sokszor azonban nem a tér, hanem az
érzéseink határozzák meg, hol is van ez pontosan. A nyír-
egyházi Trembácz Éva Zsuzsanna, férje munkája miatt 2-
3 évente újrakezdi életét. 12 éve költözött el Magyaror-
szágról, azóta Európán kívül, három földrészen és fél tu-
cat városban lakott már. Pekingtõl Dakarig, Washington-
tól Szarajevóig. Most, „útközben” beszélgettünk...

Aki ráérez az utazás ízére, többé nem szabadul tõle.
Függõsséggé tud válni, és bizony szépen csendben belo-
pakodik a mindennapokba. Vágysz az új élményekre, in-
gerekre, meg akarsz ismerni más kultúrákat, népeket, tör-
ténelmet és ételeket. Csak a bõröndökbe való be- és ki-
csomagolás tud elvenni az „értékébõl”, persze ezt is meg
lehet szokni. Éváék 2-3 évente csomagolnak, költöznek,
és ezzel együtt újraterveznek. Iskolát és munkahelyet vál-
tanak, nyelveket tanulnak, és „alkalmazkodnak”: a pe-
kingi szmoghoz, a szenegáli maláriaveszélyhez vagy ép-
pen a kantoni tájfunhoz. Mindezzel együtt boldog életet
élnek, hiszen Magyarországon kívül (is), mindenhol ott-
hon vannak, ahol együtt lehet a család.

NÉGY FÖLDRÉSZEN ÉLT MÁR ÉS KÉT-HÁROM
ÉVENTE ÚJRAKEZDI AZ ÉLETÉT

nagyon könnyû volt barátságot kialakítani a helyiekkel,
így történt ez egy bosnyák párral is, akik sokat meséltek a
háborúról. Szarajevóban a város fogott meg, ahogy a ke-
let és a nyugat találkozik, kisebb idõutazás végigsétálni a
városon, és látni a török uralom nyomait, az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia idején épült épületeket, a Tito ideje alatt
felhúzott lakótelepeket. Nagyon érdekesek voltak Peking
kulturális hagyatékai, a közeli kínai nagy fal, a Tiltott Vá-
ros, a buddhista templomok, a 13-14. századi utcák, az
úgynevezett hutongok, a szürketéglás házaikkal. Washing-
ton múzeumai hihetetlen jók, és szeretem a város multikulti
jellegét. Dakarban pedig a helyiek szívbõl jövõ, õszinte
kedvessége fogott meg – ilyet sehol nem tapasztaltam. Kan-
tonban, ahol most élünk, az egyik része szuper modern,
tele felhõkarcolókkal, a másik része viszont, az egykori
városfal körül, a 19. századi idõkre emlékeztet. Ez a ket-
tõsség nagyon izgalmas, amit csak tetéz, hogy a város szin-
te egész évben zöld a szubtrópusi éghajlat és a buja zöld
növényzet miatt.

EGY ÉVVEL AZ UTAZÁS ELÕTT INDUL
A FELKÉSZÜLÉS

Éva azt mondja, minden költözés elõtt egy évvel kez-
denek el „felkészülni”. Megtudják, hogy mely országok-
ban van lehetséges pozíció, és ezt követõen utánanéznek
az adott helynek, városnak, és ez alapján döntik el, hova
mennének és hova nem. Az általuk kiválasztott néhány
helybõl aztán megkapnak egyet.

– Ha már kiderül, hogy hová fogunk költözni, akkor
elindul ennek a gyakorlati része. A lányomat beíratni az
iskolába, felvenni olyanokkal a kapcsolatot, akik ott él-
nek, munkát keresni, ha szükséges, nyelvet tanulni, meg-
tervezni, hogy például az autó hogy jut el oda, mit vi-
szünk magunkkal, mi megy a raktárba, és persze egész-
ségügyi oldalról is meg kell nézni, hogy például milyen
oltásokat kell megkapnunk. Persze, eszembe szokott jut-
ni, hogy mi lenne, ha abbahagynánk ezt az életmódot.
Volt olyan hely, ahova nem szívesen, de mivel a férjem-
nek odaszólt a kiküldetése, mentem vele.

KORLÁT A DIPLOMATA STÁTUSZ MIATT
A diplomata státusz miatt korlátai lehetnek Éva mun-

kavállalásának abban az országban, ahol éppen él-
nek. A diplomata státusz megtartása mellett ugyanis
csak akkor lehet dolgozni a helyi gazdaságban, ha az
Egyesült Államok és az adott ország között van erre
vonatkozó megállapodás. Szerencsére õ azonban soha
nem érezte ennek a hátrányát. Minden „állomáshe-
lyükön” a követségen dolgozott, mellette pedig ala-
pítványnál vagy iskolában önkénteskedett.

„IZGALMASNAK TÛNT EGY ILYEN
ÉLETFORMA”

Éva Nyíregyházán nõtt fel, majd az egyetem miatt Deb-
recenbe, a karrierért pedig Budapestre költözött. Ott talál-
kozott késõbbi férjével – nyolc hónappal azelõtt, hogy le-
járt a magyarországi kiküldetése –, aki éppen akkor há-
rom évig a fõvárosban dolgozott. Azóta pedig hárman,
most már kislányukkal együtt, bejárják a világot.

SOK MINDEN HIÁNYZIK
MAGYARORSZÁGRÓL

– Nagyon sok minden hiányzik Magyarországról.
A család, a barátok, a színház, az orgona illata május-
ban, és még a gesztenyepüré is.

– Igazság szerint nem tudtam felmérni akkor, hogy mi
vár rám. Azzal tisztában voltam, hogy a párom munkája
miatt 2-3 évente költözik, de hogy ez valójában mivel jár,
milyen hatással lesz a szakmai lehetõségeimre, vagy egy-
általán rám, azt elképzelni sem tudtam. Izgalmasnak tûnt
egy ilyen életforma. Hogy ez azonban milyen a valóság-
ban, csak idõvel rajzolódott ki.

„A MALÁRIA MIATT NEHÉZ VOLT
MEGSZOKNI”

Eddig Kína fõvárosában, Pekingben (3 évet), Szenegál
fõvárosában, Dakarban (másfél-két évet), valamint Wa-
shington D.C.-ben – kétszer – (összesen négy évet) és Sza-
rajevóban éltek (két évet), jelenleg pedig a dél-kínai Kan-
tonban.

– Általában 2-3 évig maradunk egy helyen. Nagyon
szerettem Pekinget, Szarajevót és most Kantont. Ezen he-
lyek közül bárhol szívesen maradtam volna tovább. Wa-
shingtonban is jól éreztem magam. Dakart volt a legnehe-
zebb megszokni a malária miatt, illetve azért, mert annyi-
ra más tempóban élnek ott az emberek, és minden sokkal
lassabb. Mindenhol más fogott meg: Szarajevó gyönyörû,

MINDEN HELY MÁS NEHÉZSÉGET
REJT MAGÁBAN

– Minden hely más nehézséget rejtett magában. Pe-
kingben a szmog volt elképesztõ, de ezt úgy érdemes
elképzelni, mintha egy hatalmas köd borítaná a vá-
rost, pár méterre lehet csak látni. Ilyenkor például nem
tanácsos a lakásból kimozdulni, na most ez egy kis-
gyerekkel huzamosabb ideig azért elég nehéz, nem
beszélve a megbetegedésekrõl. Szenegálban még nap-
jainkban is sokan halnak meg maláriában sajnos, és
az egyetlen megelõzési módszer a maláriagyógyszer
folyamatos szedése. Itt, Kantonban csak palackos vi-
zet iszunk, ételhigiéniai problémák is vannak, de oda
kell figyelni arra is, hogy például parkokban elõfor-
dulhatnak kígyók, így a lányomnak már beszéltem
errõl és elmagyaráztam, mit kell csinálni, ha lát egyet.
A tájfun általában augusztus-szeptemberben szokta
elkapni ezt a részt, ilyenkor iskolaszünet van, és gya-
korlatilag nem lehet kimozdulni a házból. Hihetetlen
pusztítást tud végezni, tavaly autókra borult fákat le-
hetett látni a városban.

AZ OTTHON MAGYARORSZÁGON VAN

Éva jelenleg HR területen dolgozik, szabadidejében
pedig ír a www.vmn.hu magazinnak: az életmódjukról,
utazásaikról, a kétnyelvû gyereknevelésrõl, vagy éppen a
kétkultúrájú házasságukról. Azt mondja, gyakran vissza-
tekint a múltba, és ilyenkor érdekes látni, hogy – ahogy
fogalmaz – a patchwork-féle életmód darabjai, az egy-
mástól látszólag eltérõ helyek, munkák, kapcsolatok, mégis
egy teljes egésszé állnak össze. Még nem tudják, mi lesz a
következõ hely, ahová költözni kell, azonban az otthont
neki mindig Magyarország fogja jelenteni és persze azok
a helyek, ahol éppen a családja van.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SPORT

ÚJABB KÖZÖSSÉGI FUTÓESEMÉNY NYÍREGYHÁZÁN!

A címeket olvasva többekben felmerülhet a kérdés: a
futás érthetõ, de mi az a plogging? Röviden: a környezet-
védelem és a sport sikeres keveréke, mely egyszerre
fitnesz- és közösségi élmény, ráadásul az erdõnek is jó.
Éppen most a Sóstóinak, ahol az Erdei Tornapályáról in-
dulva március 30-án 8.30-tól hagyományt teremt a szer-
vezõ Mozaik Med Sportegyesület.

Ha tovább kutatunk a szó jelentése után, a világháló
több forrása szerint svéd eredetet kell keresnünk: hiszen a
ploga-plocka (felszánt, felszed) igék elsõ tagját, valamint
a nálunk is polgárjogot nyert jogging (kocogás)  vegyülé-
két kapjuk. Ez a plogging, ami nem „egyszerû” egészség-
fejlesztõ, hanem nemes céllal történõ kocogás, amit Nyír-
egyházán is szeretne meghonosítani a Mozaik Med Sport-
egyesület. De elõbb lássuk az elõzményeket.

HÉTFÕNKÉNT KOCOGNAK

– Egyesületünk közel egy éve szervez közösségi és hi-
vatalos futóedzéseket Nyíregyházán és Debrecenben, most
már ott tartunk, hogy több mint százan mozgunk együtt
hétrõl hétre családias hangulatban – tájékoztatta a Naplót
dr. Bana Richárd, az egyesület egyébként háziorvosként
dolgozó elnöke, a tavalyi Orvosi Világjátékok triatlon-
gyõztese. – Szerettünk volna egy olyan, szakemberekkel
támogatott futóközösséget létrehozni azon nyíregyháziak
egyre bõvülõ körének, akik futással szeretnének tenni az
egészségükért. Így minden hétfõn 18.00-kor találkozunk
a Városi Stadion hátsó bejáratánál, innen indulunk az üdí-

EZÚTTAL PLOGGINGOZHATUNK JÖVÕ SZOMBATON AZ ERDÕBEN, AMIVEL JÓT IS CSELEKSZÜNK

tõ testmozgásra. Áprilistól pedig visszatérünk a megtisztí-
tott Sóstói Erdõbe, ahol az Erdei Tornapályánál találko-
zunk, a szokásos idõpontban.

BÁRKI JÖHET, SEGÍTIK

Mielõtt bárki azt érezné, hogy „lemaradt” róla, ellenke-
zõleg: a lehetõség nyitott és stílszerûen szólva felfutóban
van. S valóban jó kezekbe kerül, aki velük használja a lá-
bát, mert négy csoportban kocognak az érdeklõdõk egy
alapos, 15–20 perces, közös bemelegítést követõen, szak-
emberek „felügyeletével”. A csak a rekreációért érkezõk
távja 2-3 kilométer, akár sétás-kocogással, a kezdõké már

4-5, a középhaladók 7-8-at futnak, a versenyre készülõk 8–
10 között – van rá példa, hogy valaki elõélet nélkül érke-
zett, s ma már túl van félmaratonon is. A cél persze az, amit
mindenki magának meghatároz: nincs elõírás, csak egy jó
érzés, hogy csapatban van, ahol figyelnek is rá.

SZOMBATI ERDÕTISZTÍTÁS, FUTÁSSAL

A jövõ szombati, március 30-ai esemény azonban nem
egy hagyományos hétfõ esti program lesz, hanem egészen
más – csak annyiban hasonlít, hogy futócipõben kell érkez-
ni. – Reggel 8.30-kor kezdõdik a regisztráció az eseményre
az Erdei Tornapályánál, melyre mindenkit szeretettel vá-
runk. Mivel hat csoportban lesz a „szemétszedõ-kocogás”,
edzettségi állapottól függetlenül bárki jöhet. A csak sétálók
a játszótér környékén segítenek majd, a négyperces kilo-
métereket futók az erdõ túlsó végébe is eljutnak. Semmit
nem kell hozni, hiszen a szervezõk biztosítják a pici zsá-
kocskákat, amellyel az egyébként alapvetõen tiszta erdõnk-
bõl gyûjtjük majd a futás közben meglátott szemetet, per-
sze a veszélyes hulladékok kivételével, de errõl majd rész-
letesen adunk tájékoztatást – mondta dr. Bana Richárd. A
fõszervezõ hozzátette: ennek nincs köze a TeSzedd akció-
hoz, de az elve hasonló, csak itt a futás is fõszerepet kap. –
Több városban ploggingoltam már, amelyek fõleg a sze-
métszedésrõl szóltak és kevésbé a futásról. A Sóstói Erdõ-
ben más lesz a forgatókönyv, itt fõleg kocogni, futni fogunk
és közben azt a kevés szemetet is összeszedjük – mondta.
Mindenkit vár az erdõ jövõ szombaton!

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra
Tárgy: Nyíregyháza MJV szabályozási tervének módosítása

4 területre tárgyalásos eljárásban

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város szabályozási tervének módosítása
kapcsán a Partnerek és helyi lakosok tájékoztatása, véleményének

és javaslatainak megismerése érdekében
lakossági fórumot tart 2019. március 28. (csütörtök) 16.00 órától.

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

A lakossági fórum helyszíne:
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Bencs terem

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-

si Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat
keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI
az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti idõpontokban és tar-
talommal nyújtható be a pályázat.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varos-
haza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy
telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Fotó: illusztráció
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JAVULÓ EGÉSZSÉGI TENDENCIA A MEGYESZÉKHELYEN
SOKKAL JOBBAK A JELLEMZÕK NYÍREGYHÁZÁN AZ ÖNBEVALLÁS ALAPJÁN, MINT A MEGYÉBEN

Az alábbi cikkel folytatjuk a nyíregyháziak életminõ-
ségét vizsgáló, tíz év adatait feldolgozó kutatássorozat
eredményeinek ismertetését. Ezúttal Jávorné dr. Erdei
Renáta fõiskolai docens, tanszékvezetõ témáját részle-
tezzük. A 2018-ban zárult idõszak tapasztalatai megerõ-
sítik a sorozat elején közreadott általános megállapítást,
mely szerint jelentõsen nõtt városunk lakosságának az
életminõség-indexe.

A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérké-
pezéséhez elsõsorban az egészségi állapot szubjektív
megítélését vizsgáljuk kutatásunk során, mivel ennek
nemzetközi szinten is standardizált módszerei vannak.
Az Európai Lakossági Egészségfelmérés egyes kérdés-
blokkjainak használatával adataink jól összevethetõek
országos és nemzetközi szinten egyaránt. Az egyes ku-
tatók számára nem mindig mérhetõ fel maradéktalanul
egy adott vizsgálatba bevont személyek egészségi álla-
pota, viszont bebizonyosodott az, ha maguk a megkér-
dezettek mutatják be, illetve minõsítik egészségi státu-
szukat, pontosabb eredmények érhetõek el a kutatások
során.

ÖNMINÕSÍTÉSSEL

A válaszadók képesek átlátni, megérteni saját egészsé-
gi állapotukat, õk ismerik egészségüket, ezért ez az eljá-
rás alkalmas arra, hogy az egészségi állapotot holisztikus
módon közelítse és mérje. Nyilvánvaló, hogy az ilyen vizs-
gálatok sok szubjektív elemet tartalmaznak, de megbíz-
hatóságuk alátámasztott és elõrejelzõ funkciójuk sok eset-
ben pontosabb, mint az objektív méréseké. Az önminõsí-
tett egészségi állapot egyfajta szubjektív értékelés, de szo-
ros összefüggést mutat az objektív fizikai állapottal, így
alkalmas arra, hogy folyamatosan figyeljük feltárása által
a betegségfolyamatok alakulását.

NYÍREGYHÁZA „SZIGET” A MEGYÉBEN

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye halálozás tekintetében
egyike Magyarország leghátrányosabb helyzetben lévõ
megyéinek. A mutatók az országos átlagnál szignifikán-
san kedvezõtlenebbek, különösképpen a keringési rend-
szer betegségeinek vonatkozásában. A Nyíregyháza élet-
minõsége – Háztartáspanel-kutatás korábbi városi és járá-
si eredményei azt tükrözik, hogy Nyíregyháza „szigetként”
viselkedik, a megye és a járás lakosságához viszonyítva a
nyíregyházi lakosok egészségi állapota kiemelkedõen
jobbnak mondható.

KEDVEZÕBB HELYZET

Az önminõsített egészségi állapot mérése 10 éve folya-
matos. Ha összehasonlítjuk az egyes lekérdezések ered-
ményeit, azt tapasztaljuk, hogy az egészségi állapotukat

rossznak, nagyon rossznak ítélõk aránya csökkenõ, míg
az egészségi állapotukat nagyon jónak ítélõk aránya nö-
vekvõ tendenciát mutat (1. ábra). Míg 2008-ban a meg-
kérdezettek 9,7%-a vallotta nagyon jónak egészségi álla-
potát, addig ez az arány 2018-ban 21,2%. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy a vélt egészségi állapotra legna-
gyobb befolyással egyéni szinten az iskolai végzettség és
az életkor bír.

Arra a kérdésre, hogy szenved-e krónikus betegségben,
a válaszadók 29,5 százaléka azt válaszolta, hogy igen,
nincs krónikus betegsége 70,5 százaléknak. A legalább 6
hónapja tartó, vagy elõreláthatólag legalább 6 hónapig
fennálló kérdésnél szignifikáns különbség adódott a ne-
mek között. A nõk 39,3%-a jelölte meg a krónikus beteg-
ség meglétét, míg ez az arány a férfiaknál 17,7%. A város-
ban a férfiak és nõk átlagos betegségszáma nem különbö-
zik, viszont azt tapasztaljuk, hogy a nõk nagyobb eséllyel
kivizsgáltatják magukat, adataink azt mutatják, hogy az
orvos által igazolt betegségek aránya a nõknél szignifi-
kánsan magasabb.

FOGÁSZATI ELLÁTÁS

A fogászati ellátás igénybe vételének feltárása során
mindkét nemnél az éves, vagy annál régebbi megjelenés
volt a legnagyobb arányú (férfiak 50,0%, nõk 49,7%). Vi-
szont a nõk közel kétszer nagyobb arányban jelölték az
elmúlt hat hónapban történt fogászati kezelést (35,7% –
17,3%). A mintában erre a kérdésre válaszoló férfiak 3,7%-
a; a nõk 2,0%-a nyilatkozta azt, hogy soha nem járt fogor-
vosnál (2. ábra).

A háziorvos felkeresésében szintén lényeges a két nem
közötti eltérés. A nõk 81%-a az elmúlt évben legalább egy-
szer volt háziorvosánál, míg a férfiaknak csak 55,3%-a. Je-
lentõsnek mondható azok száma, akik soha nem jártak há-
ziorvosuknál: férfiak közül 9,9% – minden tizedik –, és a
nõk 3,1%-a (3. ábra).

Megvizsgáltuk a férfiak és nõk orvoshoz fordulási szo-
kásait és azt tapasztaltuk, hogy a két nem között szignifi-
káns különbség van az oki tényezõket tekintve. A férfiak
57%-a csak akkor fordul orvoshoz, ha nagy fájdalmai

vannak, vagy ha valaki elviszi a szakemberhez. A nõk
körében majdnem háromszoros azoknak az aránya, akik
egészségtudatosság okából, panasz nélkül, szûrés, ellen-
õrzés céljából is felkeresik orvosukat – 6,8%; 2,6% (4.
ábra).

Az egészség-felelõsség tekintetében nem mutatkozott
különbség a két nem között, ahogy ez az 5. ábrán látható.
A nyíregyházi lakosok többségében úgy érzik, hogy sokat
tehetnek egészségükért, ugyanakkor sajnos még mindig
vannak, akik azt gondolják, hogy egyéni szinten õk sem-
mit nem tehetnek egészségi állapotuk megõrzése, javítá-
sa érdekében.

KÉTHARMADA NEMDOHÁNYZÓ

A dohányzás tekintetében a férfiak és nõk közel kéthar-
mada nem dohányzik (61,7% és 69,2%). A férfiak és nõk
közötti szokásbeli eltérés azonban szignifikáns, a férfiak-
ra jellemzõbb a napi rendszeresség (33,5%, nõk 20,9%).

Kutatásunk és a háziorvosi jelentések alapján elmond-
ható, hogy Nyíregyháza lakosságának egészségi állapo-
tára leginkább olyan betegségek hatnak, amelyek elõ-
fordulási gyakorisága a megelõzés eszközeivel csökkent-
hetõ lenne, illetve kitolható lenne a megjelenés várható
ideje. Nyíregyházán a háziorvosi jelentések alapján a leg-
gyakrabban elõforduló megbetegedés a magas vérnyo-
más, melynek megelõzése és szûrése, majd kezelése ki-
emelt jelentõséggel bír. Egy adott közösség egészségi ál-
lapotának és az azt befolyásoló tényezõknek a feltérké-
pezése, a problematikus területek feltárása elengedhe-
tetlen az egészségi állapot pozitív irányú befolyásolásá-
hoz szükséges beavatkozások tervezése kapcsán. A Nyír-
egyháza életminõsége – Háztartáspanel-kutatás egyik fõ
célja éppen ez.

Az adatok azt mutatják, hogy megfigyelhetõ pozitív el-
mozdulás a lakosság egészségi állapotát és egészségma-
gatartását illetõen, mégis sok teendõ hárul még a szakem-
berekre annak érdekében, hogy az életmódtényezõk be-
folyásolásával, az egészségfejlesztés eszközeivel, az el-
kerülhetõ halálokokat háttérbe szorítsák és növelni tudják
a lakosság életminõségét és az egészségben eltöltött élet-
évek számát városunkban is.1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra
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ÚJ FÓKA AZ ÁLLATPARKBAN

Új kis fókával gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark ka-
liforniai oroszlánfóka-csapata. A 3 éves állat Lengyelor-
szágból érkezett és a karanténidõszak letelte után meg-
kezdte a tréningeket. A kis úszólábú Franssal, a holland
születésû, 3 éve itt élõ, 4 éves állattal gyakorol együtt,
míg az idõsebb, 13 éves, 12 évvel ezelõtt Németország-
ból érkezett állatok, Gino és Leon más idõpontban mutat-
ják be tudományukat a látogatóknak.

A hím kaliforniai oroszlánfókák testtömege elérheti a
250 kilogrammot, s jelentõsen nagyobbak – gyakran két-
szer akkorák – a sárgásbarna nõstényeknél, bundájuk
sötétbarna, s ivarérett korukra jól fejlett domború hom-
lokuk alakul ki, amely a Nyíregyházán élõ idõsebb ál-

latoknál már jól látható. A Nyíregyházi Állatpark játé-
kos fókasulijában a trénerek kéz- és hangjelekkel kom-
munikálnak az állatoknak és tanításuk során pozitív
megerõsítést használnak, tehát haldarabokkal jutalmaz-
zák õket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. Az állatok
csak tengeri halat esznek, kedvencük a hering és a
makréla. A nemrég érkezett kis állat is elkezdte a fókasuli
padjait koptatni és egyre ügyesebben oldja meg a fel-
adatokat.

A nyílt tréningek a napokban kezdõdtek, így a szeren-
csésebb látogatók megleshetik a játékos okítást, s húsvét-
tól már elõre meghirdetett fókashow-ban fogják bemutat-
ni tudásukat a világ egyik legintelligensebb állatai.

DÍJAT ÉRTEK A HAGYOMÁNYOS FIGURÁK

Szombaton, Százhalombattán, a Néptáncosok Orszá-
gos Bemutató Színpada nevû minõsítõ fesztiválon ismét
Kiválóan Minõsült Együttes címet kapott a Nyírség Tánc-
együttes! A hagyományos figurák és a színpadi újdonsá-
gok most is meggyõzték a bírálóbizottság tagjait.

A fesztiválon szereplõ „Szépanyám szõtte” címû mû-
sorban a székelyek és a kapcsolódó népcsoportok táncait,
lélekemelõ pillanatait, sorsfordító eseményeit, katonásko-
dó, párválasztó, családok megmaradását biztosító szoká-
sait „gyúrta” egybe Éder Róbert rendezõ-koreográfus, al-
kotótársaival együtt.

– Van a Felsõ-Maros mentérõl táncanyag, van a Nyárád-
mentérõl, de a felcsíki szilaj táncok is megjelennek a mû-
sorban, és ezen táncok mellett még szerepelnek különbö-
zõ táncszínházi, kicsit már modernebb alkotások is, amik
egybefûzve egy bizonyos székely lélekutat, székely törté-
netet mesélnek el, és a székelyeknek a néha viharos, néha

vicces, néha drámai, néha humoros oldalukat mutatják
be.

KAPOCS A MAGYARSÁGHOZ
A táncosoknak személyes kötõdésük van Székelyföld-

höz. Egy látogatás után lettek szerelmesek az ottani világ-
ba, a kultúrába és persze a táncokba. Van, ahol él még a
hagyomány, de sok helyen ott is kiveszõben van, és a tánc-
nak csak egy kopott változatát lehet megismerni. De nyi-
tottan és lelkiismeretesen álltak a nyíregyházi fiatalok elé
a székely emberek. Nekik a tánc egy kapocs a magyarsá-
gukhoz. Fantázia kérdése, hogyan lehet lépésekbõl, ha-
gyományból mûsort összeállítani, mely szórakoztató, és
megfelel a szakmai zsûri elvárásainak is. Kell persze a tánc-
tudás, a népzene helyénvaló használata, a folklorisztikai
hitelesség, hogy színpadra adaptálják a hagyományt.

– A lányoknak a legtöbb viselete, amit a székelyek hor-
danak, az úgynevezett szõttes ruha, és ez az, ami a legjob-

ban körülöleli a mûsort, hiszen a címében is benne van,
hogy Szépanyám szõtte. Maga a szõttes is szervesen hoz-
zákapcsolódik a mûsorunkhoz. Erõs a személyes kötõdés,
hiszen ezek a ruhák nagy gondossággal készültek. Kint, Szé-
kelyföldön maga szõtte a néni, aki készítette az anyagokat,
aztán kerültek ide, Nyíregyházára, és innen varródtak meg
a varrónõkkel – mesélt a viseletekrõl Bohács Gitta társko-
reográfus.

JÖN A NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL

Eredetiség és sokszínûség! – hirdeti a Nyírség jelmon-
data. Erre a produkcióra is igaz, bár maga a szövés nem
jelenik meg a koreográfiákban, csupán a viseletben.

A Nyírség javában készülõdik már az augusztusi Nem-
zetközi Néptánc Fesztiválra, melyre a hírek szerint euró-
pai elõadók mellett Thaiföldrõl, Indiából és Indonéziából,
Mexikóból és Brazíliából is érkeznek együttesek.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)



OKTATÁS

2019. MÁRCIUS 22. 11

JUBILEUMI HANGVERSENY A VASVÁRIBAN
50 ÉVES AZ ÉNEK-ZENE TAGOZAT

Viva la musica! – Éljen a zene! Énekelték közösen a
Vasvári Pál Gimnázium jelenlegi és volt diákjai az intéz-
mény jubileumi koncertjén. A közel 100 éves iskola leg-
régebbi tagozata, az ének-zene tagozat idén 50 éves.

– Miért is fontos iskolánknak ez a jubileum? Mert története-
ket mesél. Milyen jó volt olvasni a meghívó kiadványban egy-
kori növendékeink, tanáraink gondolatait, élményeit. Mind-
annyiunknak megvan a saját emlékcsokra, s ezek a személyes
történetek néha összecsengenek, néha feleselnek egymással,
de végül megalkotják a nagy harmóniát. Összeáll belõlük az 50
év története. Az események kiemelkedõ szereplõi pedig nem
mások, mint a kórusvezetõk, akik a fél évszázad alatt hosszabb-
rövidebb ideig vezették a kórust, szakmai hozzáértésükkel,
zeneszeretetükkel, pedagógiai érzékükkel irányították a tanít-
ványaikat. Akiknek a segítségével megszületett és megszüle-
tik ma is a csoda a színpadon – mondta el Kovács Ágnes, a
Vasvári Pál Gimnázium intézményvezetõje.

ÖREGBÍTIK A VÁROS HÍRNEVÉT

A rendezvényen dr. Kovács Ferenc polgármester is kö-
szöntötte a résztvevõket.

– Mindannyiunk nevében nagy szeretettel gratulálok
az ének-zene tagozat 50 évéhez. Valóban ez egy nagy
múltú intézmény. Régen úgy ismerték a Vasvárit, hogy
sportgimnázium. A sportban tudjuk, hogy milyen ered-
ményeket hozott a városnak, a város hírnevét is növelve.
De az alapoktatás, az oktatási színvonal magas szintje
mellett, ami az elmúlt években tovább nõtt, ilyen pro-
dukciók is születnek itt. Jó lehet itt tanulni, tanítani és
ilyen rendezvényekre járni, úgyhogy a következõ 50 évre
is sok sikert kívánok.

A jubileumi ünnepségen a közös éneklés mellett, egyé-
ni számokkal is színpadra léptek volt vasváris diákok

(Szerzõ: Kanócz Rita)

DIÁKKONFERENCIA
A ZAYBAN

Másodszor adott otthont a Zay Anna szakgimnázi-
um az országos Egészségügyi és Szociális Tudományos
Diákkonferenciának. Többek között az alternatív
gyógymódokról, kórházi fertõzésrõl, a más kultúrkör-
bõl érkezõ páciensek ápolásáról, az anyatejes táplálás
elõnyeirõl és egyéb témákról mutattak be prezentáci-
ót a diákok, köztük három nyíregyházi.

A 22. diákkonferencia pályázatára 19 iskolából kö-
zel 60 dolgozat érkezett. 24-et hívott be szabad pre-
zentációra a zsûri. Szakdolgozatnak is megfelelõ kuta-
tásokat mutattak be a diákok olyan szakemberek elõtt,
mint például György Annamária, az Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központ fõosztályvezetõje, vagy Nagy Géza,
a Jósa András Oktatókórház ápolási igazgatója.

A zsûri végül 7 pályamûvet díjazott. Köztük külön-
díjban részesült Reményi Tímea, az intézmény diákja,
és elsõk lettek a szintén zays diákok, Kósa Andrea és
Kósa Zsófia. A hagyományok szerint a következõ évi
konferenciát a nyertes iskola rendezi, de mivel a Zay 2
évben nyert egymás után, ez a megtiszteltetés 2020-
ban a most II. helyezést elért Budapesti Vendéglátóipari
és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg
Szakgimnáziumát és Szakközépiskoláját illeti meg.

EGY DIVATTERVEZÕ, AKI MEGVALÓSÍTJA A NÕK ÁLMÁT
A divat minden nõ örök szerelme – figyeljük alakulását,

nézzük a legújabb trendeket és ehhez mérten alakítjuk ruha-
tárunkat még akkor is, ha a gardróbszekrény már roskadásig
tele van szoknyákkal, blézerekkel, különféle kiegészítõkkel.
„Göncökbõl” persze sosem elég. Van, aki azonban nemcsak
viselni, hanem tervezni és elkészíteni is szereti, ráadásul mind-
ezt még a szakma is elismeri. A nyíregyházi Szabó Fanni Bi-
anka ruhakölteményét legutóbb a portugáliai kifutón ismer-
hette meg a közönség, de egyszer talán az õ kreációi kö-
szönnek vissza ránk a butikok kirakataiból is. Bragából,
Milánóból, vagy éppen a divat fõvárosából, Párizsból...

Vannak nõk, akik mindegy, hogy csak a sarki boltba,
dolgozni, randira vagy éppen sportolni mennek, mindig
már-már tökéletesen stílusos a szettjük. Az õ álmaikat (is)
valósítja meg Szabó Fanni Bianka, a Nyíregyházi SZC
Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma végzõs divat- és stílustervezõ szakos tanu-
lója, aki a tavalyi évben a Szakmasztárról hozott el elsõ
helyezést, az idén pedig már nemzetközi porondon is meg-

mutatta tehetségét. Az idáig vezetõ út azonban bõven tar-
togatott fordulatokat. Tesi tagozatosként az atlétikát cserél-
te le tûre és cérnára, és fordult inkább a divat felé.

PLÜSSÖKKEL KEZDTE
– Már nyolcadik osztályban érdekelt ez a szakma, mégis

a sport felé vettem az irányt. A Vasvári Pál Gimnázium-
ban érettségiztem le, onnan kerültem a Wesselényibe, nõi
szabó szakmára, ami egy 3 éves képzést jelentett. Amikor
már azt is elvégeztem, beiratkoztam a divat- és stíluster-
vezõ szakra. Kezdetben plüss állatokat varrtam az unoka-
húgaimnak, de szerettem gyöngyöt fûzni, üveget festeni,
horgolni és még kötni is. Tavaly azonban már anyukám-
nak én készítettem el a teljes szettjét az évzáró bulijára,
most pedig egy menyasszony boleróján, illetve az öröm-
anya ruháján dolgozom.

LETISZTULT ÉS KÉNYELMES
Fanni a ruhák stílusát tekintve a letisztult és kényelmes da-

rabokat szereti, és folyamatosan követi a külföldi divatot is.
– Mindenféle ruhadarabot szeretek készíteni, ezekhez

az ötletet az újságokból, illetve az internetrõl szoktam
nyerni. Persze, van, hogy csak a gallért emelem ki, vagy

egy új megoldást, a többit pedig már saját ötlet alapján
hozzáalakítom. Nagyon örülök annak, hogy a külföldi ki-
futón – az elmúlt hónapban, Portugáliában, a „14 FEV //
GALA NAMORAR PORTUGAL 2019” elnevezésû divat-
bemutató gálán – is megjelenhetett már a ruhám, a jövõre
nézve pedig hasonló a célom. Nagyon sok helyre szeret-
nék eljutni az alkotásaimmal, és persze vágyam, hogy le-
gyen egy saját cégem, amelyben hétköznapi viseletre szánt
darabokat terveznék és varrnék.

FOLYAMATOSAN VERSENYEZNEK

– A divat- és stílustervezõ képzés 4+1 éves képzés-
ben végezhetõ el nálunk. Négy évig ágazati érettségire
készülnek a diákok, majd a szakmát gyakorlatilag csö-
pögtetve kapják meg. Az ötödik év már arról szól, hogy
a szakmai vizsgára felkészítsük a tanulókat. Az idei téma
az újrahasznosításhoz kapcsolódik. Már valamilyen
funkciót betöltõ ruhadarabot kell új funkcióval új ruha-
ként felhasználva is eladhatóvá tenniük. Júniusban eze-
ket a darabokat majd egy divatbemutatón is megismer-
heti a közönség – hangsúlyozta Szalai Anikó oktató.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 23., szombat 19.00 Meseautó, Bérletszünet, Nagyszínpad
Március 25., hétfõ 14.00 Hamupipõke, Kuka bérlet, Nagyszínpad

19.30 Macbeth, Kossuth „C” kombinált bérlet, Krúdy Kamara
Március 26., kedd 10.00 Hamupipõke, Pinokkió bérlet, Nagyszínpad

14.00 Hamupipõke, Bessenyei bérlet, Nagyszínpad
17.30 Dallamot a daraboknak – Nyitrai László zeneszerzõ estje, Bérletszünet, Bencs Villa
19.30 Macbeth, Kossuth „D” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Március 27., szerda 10.00 Hamupipõke, Pókember bérlet, Nagyszínpad
14.00 Hamupipõke, Manócska bérlet, Nagyszínpad
19.30 Macbeth, Korányi „C” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Március 28., csütörtök 14.00 Hamupipõke, Móra bérlet, Nagyszínpad
17.00 Mûvészasztal – Vida Gáborral, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Kalucsni, Széchenyi kombinált bérlet, Nagyszínpad
19.30 Etikett – a Stereo Akt elõadása, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Március 29., péntek 14.00 Hamupipõke, Mekk Elek bérlet, Nagyszínpad
19.00 Kalucsni, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad

A Gyilkosság meghirdetve, A kis hableány, majd a Ka-
lucsni után A manó címû Csehov-darab premierjére ké-
szül Szabó Márta, Tasnádi Csaba rendezésében.

– Nagyon szerettem az Agatha Christie-krimi, a Gyil-
kosság meghirdetve próbáit – nyilatkozta lapunknak. –
Izgalommal vártam a rendezõvel, Zsótér Sándorral a kö-
zös munkát, s nem csalódtam. Mindnyájan sokat tanul-
tunk ebbõl a próbafolyamatból. Nagyon szép lett az elõ-
adás, amelyet A kis hableány címû Andersen-mese alap-
ján Sediánszky Nóra állított színpadra és rendezett. Eb-
ben több szerepet játszom, például a tenger boszorkányát
és a hajóskapitányt. Dragomán György kiváló mûve a
Kalucsni, amelyet Szikszai Rémusz vitt színre nemrég. A
Bárka Színházban többször voltunk színészként partne-
rek. Hálás vagyok a sorsnak, hogy rendezõként is megis-
merhettem. Remek hangulatban teltek a próbák, jó csil-
lagzat alatt született az elõadás, amelyet a visszajelzések
szerint nagyra értékel a közönség is. Dragomán György
részt vett a premieren, amelyet követõen elmondta a tár-
sulatnak, hogy 13 éve írta ezt a darabot, de úgy érzi, most
lett készen. A Kolozsvári Állami Magyar Színház mutatta
be elõször, majd Budapesten színmûvészetisek játszották
vizsgaelõadásként.

A NAGYIK MINDIG UGYANAZT FÚJJÁK

Mint Márta elmondta, a feleséget, Mártát játssza ben-
ne, aki két lábbal áll a földön az 1980-as évek Romániájá-
ban. Az Illyés Ákos által alakított férje szerkesztõ, õ pedig
sebész. A kivándorlásra készülõ család életét a Szekuritátén
kívül egy szeretõ megjelenése is bonyolítja. Bár ez egy
alapvetõen drámai történet, mégis egyes szituációkban
akadt néhány humorforrás. Nagyon élvezi például a nagy-
mamát alakító Pregitzer Fruzsina játékát; rengeteget ne-
vetett rajta a próbákon, hiszen sokunk számára ismerõs,
amikor az idõsebbek belekezdenek egy milliószor elmon-
dott történetbe. Mostanában A manó címû Csehov-mûvet
próbálják. Késõbb ezt a darabot átírta a szerzõ, ebbõl szü-
letett a Ványa bácsi, ami sokkal karcosabb történet, egy
reménytelenebb életet mutat, ám mégis hasonlítanak ezek
az alkotások egymásra. A Szász János által 1998-ban ren-
dezett Ványa bácsi sokunk felejthetetlen élménye, amint
a mûvésznõ játéka is, amiért hajdan az Országos Színhá-

„A GYILKOSSÁG UTÁN” MÁRTA MÁRTÁT JÁTSSZA

zi Találkozó zsûrije a legjobb nõi mellékszereplõ díjával
jutalmazta.

A FÉRFIAK RAJONGANAK ÉRTE

– A manóban most a professzor feleségét játszom, akit
annak idején Varjú Olga alakított – folytatta. – Jelena
Andrejevnát hiába ostromolják a férfiak, hû marad a férjé-

hez, nem hagyja el a „kalitkáját”, ahogy maga is fogal-
maz a darabban: õ csak egy „unalmas epizódszereplõ”
az életben. Horváth László Attila akkor Asztrov doktor volt,
most a Ványa bácsi szerepének megfelelõ Vojnyickij lesz.
Az akkori elõadásra készülve olvastam elõször A manót, s
bele is szerettem a mûbe, mivel ez sokkal vidámabb,
könnyedebb; és valójában happy enddel zárul.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Varga Fekete Kinga és Kaszás Gergõ Szabó Mártával a Kalucsniban Fotók: Juhász Éva
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 24., vasárnap 18.00 Nyíregy-
háza Spartacus–ETO FC Gyõr labdarú-
gó-mérkõzés ismétlése

Március 23., szombat 10.00 Tiszavas-
vári úti csarnok, Birkózó Nyíregyháza
Nagydíj
Március 23., szombat 16.00 Continental
Aréna, Jótékonysági sportgála
Március 24., vasárnap 11.00 Continen-
tal Aréna, Kölcsey DSE–Juventus Heves
nõi kézilabda-mérkõzés
Március 24., vasárnap 19.00 Continen-
tal Aréna, Fatum Nyíregyháza–Békés-
csaba nõi röplabdamérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek
folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu

KEZDÉSNEK HÁROM ÉREM – PRÁGÁBAN
A SZPARI AEROBIKCSAPATA

Mindössze néhány hónapja annak, hogy megalakult a
Spartacus Torna Club. A lányok azóta folyamatosan ké-
szülnek, a diákolimpián pedig már sikerült érmet is sze-
rezni. Az elsõ nagy megmérettetés azonban Prágában, a
Cseh Openen volt, ahol a nyíregyházi aerobikos lányok
egy arany- és két ezüstérmet szereztek.

– Reménykedtünk abban, hogy jó eredményeket érünk
el, de még az út elején vagyunk, ezért arra nem számítot-
tunk, hogy érmeket is szerzünk. A gyerekekben megvan a
tehetség, csak meg kell találni a módját, hogy kiaknázzuk
azt. Elindultunk egy úton, biztos vagyok abban, hogy lesz
olyan, amikor csalódottak leszünk egy-egy verseny után,
de a munka mindig meghozza a gyümölcsét, így dolgoz-
nunk kell tovább – hangsúlyozta Hubacsek László veze-
tõedzõ.

A gyerekek egy másik klub színeiben már korábban is
indultak versenyeken, volt nemzetközi tapasztalatuk is,
ez a mostani siker mégis nagy lökést adhat.

– Magasra tettük a lécet ezzel az eredménnyel, mos-
tantól az a cél, hogy a többi verseny is hasonlóan jól sike-
rüljön. Persze az is benne van a pakliban, hogy legköze-
lebb nem nyerünk érmet, akkor viszont tartani kell majd a
lelket a gyerekekben. Az elsõ szülõi értekezleten azt mond-
tuk, hogy négy év munka kell a sikerekhez, azért, hogy fél
év után érmeket szereztünk, le a kalappal. Ehhez a szülõk
is nagyban hozzájárultak, nélkülük nem menne, köszönet
érte – tette hozzá Takácsné Gál Krisztina edzõ.

A lányok nagyon lelkesen várták a versenyt, és bíztak a
sikerben, de a Cseh Opent részben edzésnek is tekintet-
ték.

– Nem gondoltam, hogy érmesek leszünk, úgy men-
tünk oda, hogy készülünk a Magyar Kupára, és ez egy
állomása ennek a folyamatnak. Izgultam a verseny elõtt,
sok nézõ volt, de jól sikerült, és nagyon örültünk a végén
– mondta Révész Valentina, aki ezüstérmes lett.

Gaál Petra duplázott, egy ezüst mellett egy aranyat is
hozott Prágából.

A Cseh Openen vett részt a Spartacus Torna Club csapata

– A sportaerobik érem után jött az aerodance, ahol fel-
szabadultan indulhattunk, ráadásul itt nincsenek kötelezõ
elemek, így kicsit könnyebb. Jól versenyeztünk, és újból
dobogóra állhattunk – mesélte Gaál Petra.

A csapat most a Magyar Kupára készül, ahol még erõ-
sebb lesz a mezõny, sok válogatott sportolóval. Ki tudja,
talán ott is meglepetést okoz majd a Szpari...

TÁMOGATOTT TEHETSÉGEK – HÁROM SPORTOLÓ
KAPOTT ÖSZTÖNDÍJAT

Tehetséges sportolók felkészülését segíti az egyik me-
gyei pénzintézet. Olyan fiataloknak nyújtanak ösztöndí-
jat, akik nemzetközi szinten is eredményeket érhetnek
el. Nyolc éve rendszeresen támogatják a sportot.

2011 óta számos fiatal sportoló felkészülését segítette
már ösztöndíjjal a Tiszántúli Takarék. Minden esztendõ-
ben három sportolóval kötnek megállapodást, és idén is
úgy döntöttek, segítik a tehetségek felkészülését.

– Jó látni, hogy azok a tehetségek, akik mellett letettük
a voksunkat, az elmúlt években milyen sikeresek voltak.
A mostani három sportoló mellett 2011-ben Fucsovics
Mártont is segítettük, aki jelenleg már a legjobb magyar
férfi teniszezõ – hangsúlyozta Bede József, a Tiszántúli
Takarék üzleti ügyvezetõ alelnöke.

A következõ évben ösztöndíjban részesül Závaczki
Bálint golfozó. A tehetséges játékos tavaly 14 európai or-
szágban versenyzett, és számos érmet szerzett. Az idei
idény is remekül indult, és jelenleg a legjobb magyar a
világranglistán.

– Eddig remek volt az idény, sikerült dobogós helyeken
zárni két versenyen is, és fontos ranglista pontokat szerez-
tem, mellyel ismét elõre léptem – mondta Závaczki Bálint
golfozó.

Szintén támogatja a Takarék Bakosi Péter magasugró
felkészülését is. Az atléta számára a fõ verseny a VB lehet
idén.

– Az egyéni csúcsomon négy centimétert kell javítani
ahhoz, hogy ott legyek a világbajnokságon. De lesz csa-
patverseny és Universiadé is idén, így sok verseny vár rám
– részletezte Bakosi Péter atléta.

Laskai Írisz asztaliteniszezõ a harmadik sportösztöndí-
jas. Õ idén vált korosztályt, és a serdülõk után az ifjúsági-
ak között szeretne sikereket elérni. Edzõje szerint erre
minden esélye megvan.

– Nagyon fontos nemzetközi versenyek következnek
az ifjúságiaknál, és vannak tehetséges csapattársai is Írisz-
nek, közösen pedig szép eredményeket érhetnek el – tette
hozzá Dorogi János edzõ.

A tehetséges sportolók és családjuk számára komoly
anyagi terheket jelent egy-egy felkészülés, edzõtábor.
Ez a támogatás ezért is jelent nagy segítséget számuk-
ra.

A Tiszántúli Takarék vezetése a támogatott sportolókkal
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JÁRMÛVEK TÉLI-TAVASZI ÁTÁLLÁSA
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-

tányság és a Baleset-megelõzési Bizottság idén is meg-
szervezi a jármûvek téli-tavaszi átállását segítõ csa-
ládi napot március 23-án 10.00–17.00 óráig a Nyír
Plaza bevásárlóközpontban és parkolójában.

TAVASZI TÁRLAT
Huszonegy összetett mondat a Tavaszi Tárlatról, mely

a Városi Galériában tekinthetõ meg március 30-áig.

Huszonegy minõsített mûvész harminckilenc mun-
kája látható a galéria felsõ termeiben. Sokszor kérde-
zik, milyen egy tárlat? Erre a legjobb válasz az, meg
kell nézni! Témaválasztásban, technikában, méretben
változatosak, tematikai megkötés nélkül – ezzel együtt
az anyag egyharmada a tavaszról szól.

Aranyász Zita: térgrafikája szögletes szerkezet cél-
zottan formált fém-fa-fonal-plexi anyagokból.

Balogh Géza: „Peres fénye” a csendes vízben tükrö-
zõdõ tavasz – akvarellel, ezen kívül plasztikát is hozott.

Botrágyi Károly: színezett rézkarcai pontos leírások
a városról és városlakókról.

Csutkai Csaba: zen-képe a csendrõl üzen galambokkal
és ismétlõdõ környezettel a fotó dokumentáló erejével.

Endresz Ágnes: végtelen birodalmat hív elõ két nagy,
kék madárszárnnyal.

Gabulya Márta: fakturált álló plexilemez elõtt óriás
kavicsok – víztükröt idéznek.

Gál Ludmilla: változásokat jelenít meg egy éteri nõ-
alakkal – a grafit finomságával, érzékenyen.

Havasi Dóra: családfája egy szépséges, katicabo-
garas rügyezõ ág – pöttyös labdával, tündéri térben.

Horváth János: csendes kékek szelíd lagúnája és
szétterülõ áradás – az elemek hatalmáról szól.

Homoródi Éva: aranyhala sejtelmes mesevízben –
egy talányos történet fõszereplõjeként.

Kerekes Elek: hamvadó és izzó deszkákat festett –
tetõcserepeket rendezett rendezetlenségben.

Madarassy György: szirmok, levelek, ágszövetek –
leheletfinom átmenetekkel, pasztellszínekkel.

Nagy Lajos Imre: érme egy Franz Kafka portré és
regényrészlete egy horizontálisan írt szöveg.

Németh Erika: régi asszonyok emléke – három le-
begõ nõalak vörös térben.

Szepessy Béla: „tükör által homályosan” félcentrális
épületalakzat és kosztümös nõk-férfiak – lenyûgözõ
felületen.

Székhelyi Edith: medencéje szürrealisztikus látvány
– szelíd, hullámzó, szabad víz mellett.

Szolanics Elvira: kazettás raku kerámiája dekoratív
növényi formákkal.

Verebély Olga: fémekbõl és polikarbonátból kép-
zett csõalakzatok eredménye a lebegõ térkonstrukció.

Zagyva László: „hangszerelése” fúvós, pengetõs, vo-
nós nagyméretû fa hangszerei metaforikus állatfigurákkal.

Z. Erdei Anna: háromszögekkel, nyilakkal, aktív fi-
gurákkal kérdez: hová? Tovább?

H. Németh Katalin: többjelentésû képelemekkel,
változatos felületjelzésekkel ad elõ történéseket.

Ez a Tavaszi Tárlat, melyet szíves figyelmükbe aján-
lunk.                                    (Szerzõ: H. Németh Katalin)

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Dr. Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkor-

mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. március 25., 17.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Alvégesi
Mûvelõdési Ház.

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

FINNORSZÁG REJTETT KINCSEI... – a Nyíregyházi Evan-
gélikus Egyházközség volt másodfelügyelõjének, Sallai Gábor-
nak vetített képes úti beszámolója az egyházközség küldöttsé-
gének 2017. évi finnországi látogatásáról – március 22-én 17.00
órától az evangélikus kistemplom közösségi termében (Széna
tér 6.).

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

AZ ELÁTKOZOTT MALOM. A Burattinó Bábszínház elõ-
adásai – március 23-án 16.00: Az elátkozott malom. 24-én
10.00: Surranó és Brekkenõ. Helyszín: Korzó Bevásárlóköz-
pont, B épület II. emelet.

A KÁRPÁTALJAI NÉPI KÓRUS KONCERTJE március 23-án
18.00 órától a Nyíregyházi Egyetem Kodály termében. A belé-
pés díjtalan!

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

INTERNET FIESTA: Könyvtár – kommunikáció – internet a
Móricz Zsigmond könyvtárban. 25-én 10.00: Ma már min-
denki „fotóriporter”? 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.

MOZOGJON TÖBBET EGÉSZSÉGÉÉRT! – Jósavárosi Egész-
ségmegõrzõ Hét március 25–31-éig. Munkanapokon 13.00–
15.00 óra között ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-mé-
rés! Elõzetes jelentkezés esetén az alábbi programok is ingye-
nesek: 25-én 10.00: erdei séta; 26-án 14.00: ételbemutató és
kóstoló; 27-én 15.00–16.00: csontritkulás elleni gyógytorna;
28-án 18.30: zenés alakformáló torna; 29-én 17.30: fitt-torna;
30-án 11.00: hangfürdõ tibeti hangtállal; 31-én 9.30: gerinc-
terápiás jóga. Információ és jelentkezés: 70/611-0314, 42/448-
005, josavaros@vacimuv.hu, személyesen a Jósavárosi Mûve-
lõdési Házban. Jelentkezés legkésõbb a kiválasztott program
elõtti napon!

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

AKTÍV IDÕSKOR EGYETEME – Kenyeres Attila egyetemi
oktató elõadása (Debreceni Egyetem) március 25-én 14.00
órától a Borbányai Mûvelõdési Házban. Álhírek és rémhírek –
hogyan ismerjük fel õket?

FIATALOK GITÁRESTJE – Tokárszky Máté gitár elõadása (az
Eötvös Alapítvány Sakurai-Kohno mesterhangszerén játszik)
március 25-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Fel-
készítõ tanára: Eötvös József.

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

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás már-
cius 26-án 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Ve-
zeti: Ferenczné Endresz Klára.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA címû ismeretterjesztõ sorozat a Ró-
mai Katolikus Plébánia és Társszékesegyház dísztermében.
Március 26-án 14.00: táplálkozási tanácsok az egészséges élet-
módhoz. Megelõzhetõ-e az ételallergia? Elõadó: Sorosinszki
Katalin dietetikus.

BIBLIAI TÖRTÉNETEK – vetítéssel egybekötött elõadás már-
cius 26-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Mi-
ben áll az igaz valóság? Elõadó: Bálint György.

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

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR soron következõ találko-
zója március 27-én 10.00 órai kezdettel lesz a Nyírség Könyv-
tár Alapítvány helyiségében (Ungvár stny. 5.). Ez alkalommal
Andrásfalvi Faragó Zoltán Salgótarjánból természetfotóival
mutatkozik be. A foglalkozás rövid nõnapi megemlékezéssel
zárul.

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA –
Oláh András: Visszafelé c. verseskötetének bemutatása márci-
us 27-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

A VMH SZÍVKLUBJÁNAK ELÕADÁSA március 27-én 17.00
órától a Városmajori Mûvelõdési Házban. A szívbetegség dié-
tája és a koleszterin – elõadó: dr. Szilágyi Attila kardiológus
fõorvos.

NÉPTÁNC. A Barátok Tánctársasága nevû ukrán néptánc-
együttes elõadása március 27-én 18.00 órától a Városmajori
Mûvelõdési Házban.

SZÉPKORÚAK BATYUS BÁLJA március 27-én a Nyírszõlõsi
Közmûvelõdési Színtérben.

PARTOK KÖZELÍTÉSÉBEN – Bodnár István legújabb köny-
vének bemutatója március 28-án 16.30-tól a Városmajori
Mûvelõdési Házban. Közremûködik: Antal Attila fõiskolai ta-
nár és Dézsi Darinka színmûvésznõ.

A BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE. A Bessenyei
György Irodalmi és Mûvelõdési Társaság március 28-án 16.30-
tól tartja következõ összejövetelét a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. A rendezvényen Czine Mihály irodalomtörténész szü-
letésének 90. évfordulójára emlékezik Cs. Nagy Ibolya és Már-
kus Béla.

MÛVÉSZASZTAL VIDA GÁBORRAL – egy dadogás törté-
nete – március 28-án 17.00 órától a MÛvész Stúdióban. Be-
szélgetõtársa: Kováts Judit. Közremûködnek: Kosik Anita, Hor-
váth László Attila, Horváth Viktor színmûvészek és Kováts
Dénes. Zene: Karap Zoltán és Bartus Zoltán. Rendezõ: Kosik
Anita. Dramaturg: Kováts Judit.

INGYENES GERINCTORNA március 28-án a Nyírszõlõsi
Közmûvelõdési Színtérben.

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

CSEPEREDÕ MESEKLUB – A kis hajó – tavaszváró báb- és
mesefoglalkozás március 29-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vendég: Hajdú Ágota és a Vikár Sándor Zeneis-
kola növendékei. A részvétel díjtalan!

JÉGKORSZAK MÁRCIUS 31-ÉIG

A Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak
címû kiállítása  január 22-én Nyíregyházára költözött,
azóta pedig már több mint 10 ezren tekintették meg a
Jósa András Múzeumban. Aki azonban még eddig le-
maradt róla, az se szomorkodjon, hiszen március 31-
éig még megtekinthetõ.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
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„VIZET MINDENKINEK!”
Ez a mottója az idei víz világnap-

jának, amelyet 1993 óta március
22-én tartanak. Ebbõl az alkalom-
ból a Nyírségvíz Zrt. immár évek óta
meghirdeti nyílt napját, amikor az
érdeklõdõk a cég munkatársainak
kíséretében megtekinthetik az
Arany János utcai víztornyot.

A város egységes vízmûvének ki-
építését az 1960-as évek elején
kezdték meg. Az ötéves terv ke-
retében vízmûvet, víztárolót,
szennyvíztelepet, vízvezeték- és
csatorna-fõvezetékeket építettek ki.
A típusterv alapján készült víztorony
alapozását 1961-ben kezdték el. Az
építését csúszózsalus technika al-
kalmazásával végezték. 1963 végén
adták át a 40 méter magas, 800 köb-
méteres tornyot, amelyet a követ-
kezõ évben helyeztek üzembe. A
torony víztere két koncentrikus gyûrûbõl áll, a belsõ gyû-
rû térfogata 340, a külsõ gyûrûé 460 köbméter. E fej-
lesztéseknek köszönhetõen 1965-re lehetõvé vált, hogy
Kótajból 11 kilométeres távvezetéken, naponta 8 ezer
köbméter jusson a városi fogyasztókhoz és az ipari üze-
mekhez. A víztorony megépítésével megalapozták a

nagyarányú, városias lakásépítke-
zést is.

Ma a Nyírségvíz Zrt. üzemelteté-
sében lévõ Nyíregyházi Vízellátó
Rendszer három ütemben épült ki a
megyeszékhelytõl 15–30 km-re lévõ
vízbázisokra. A Kótaj víztermelõ te-
lep és az Északi nyomásfokozó gép-
ház az 1960-as években, a Nyírte-
lek víztermelõ telep és a Déli nyo-
másfokozó gépház az 1970-es évek-
ben, míg a Paszab víztermelõ telep
az 1980-as és az 1990-es években
épült ki.

Sajnos a szivárgások és a fehér
só virágzások jelei az üzembehelye-
zést követõen már jelentkeztek.
Ezeket a gondokat a belsõ meden-
cefalak vízzáró vakolatainak rész-
leges javításával, és kívülrõl törté-
nõ alpintechnikát igénylõ injektálási

munkákkal igyekeztek javítani. A társaság középtávú
fejlesztési terveiben szerepel a torony teljes rekonstruk-
ciója, mely továbbra is egyik feltétele annak, hogy a
városban víz jusson mindenkinek.


