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KÖZGYÛLÉS.
Újabb egymilliárdos
nyertes projekt.
Egyöntetû elismerés a
rendõrségnek és a
katasztrófavédelem-
nek, tûzoltóságnak...

50 HELYSZÍNEN MÉRTEK A RENDÕRÖK
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a TISPOL kezdeményezéséhez

csatlakozva 24 órás sebességellenõrzést hajtott végre a rendõrség április 3-án reggel 6
órától április 4-én reggel 6 óráig. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 50 helyszí-
nen mértek a rend õrei. A háromlábúként is emlegetett, a forgalmas útszakaszoknál áll-
ványra kihelyezett mérõeszközökkel is találkozhattak a közlekedõk, de rendõrségi és
civil autókból is mértek traffipaxokkal. Az akció lehetséges helyszíneire számos állam-
polgári javaslat érkezett, amelyek közül a helyi adottságokat, valamint a közlekedésren-
dészeti elemzõmunka eredményeit figyelembe véve a megyei rendõr-fõkapitányságok
kijelölték az ellenõrzések helyszíneit és idõpontjait. Szerdán, a reggeli-délelõtti órákban
többek között a Westsik Vilmos utcán is mértek a rendõrök, akik a csütörtök reggelig tartó
Speedmarathon mellett, illetve azt követõen más sebességellenõrzési akcióban is részt
vesznek, tehát a következõ napokban is találkozhatnak traffipaxokkal a közlekedõk. A
rendõrség célja továbbra is a sebességtúllépõk, gyorshajtók kiszûrése a forgalomból.

FOLYTATÓDÓ FÁSÍTÁSI AKCIÓ
Az elmúlt nyolc esztendõ például ezernyi fával, 70 ki-

lométer kerékpárúttal és 100 játszótérrel gyarapította
Nyíregyházát. Most, a polgármesteri fásítási akció ered-
ményeként újabb kilenc gazdagítja a belvárost, az ámbra
fasor szerda reggeli ültetésében dr. Kovács Ferenc is köz-
remûködött a Hõsök terén.

Csak az elmúlt néhány hónapban is jelentõs számú fa ke-
rült a földbe a négysávosra bõvített Szegfû utca mentén, majd
a Honvéd utcán frissítették a zöldfelületet, és a Borbányai
Petõfi iskolások is megtették a magukét. Ezúttal a Hõsök te-
rén egy jól megtervezett program szerint került 9 ámbrafa
az elõkészített földbe.

ZÖLDEBB ÉS EGÉSZSÉGESEBB VÁROS
Nyíregyháza polgármestere az új fasor kapcsán emlé-

kezett a kezdetekre. – 2011 tavaszán az Iskola utca–Or-
szágzászló tér saroktól kezdõdõen ültettük az elsõ fasort,
hiszen akkor a polgármesteri programom része is volt. Azt
mondtam, hogy Nyíregyháza egy csodálatos város, bár
nincsenek hegyeink, tengerpartunk, folyóink, de egyéb-

ként minden adott. Nagyon szép zöld parkjaink vannak,
és figyelnünk kell arra, hogy még zöldebb legyen a város
és egészségesebb is. Egy szakembercsapatot is felkértem,
õk tettek egy javaslatot, ezek mentén történnek a fejlesz-
tések – részletezte dr. Kovács Ferenc.

ÁMBRAFA AD MAJD ÁRNYAT

A NYÍRVV szakemberei több szempont miatt választot-
ták az ámbrafát. Ennek a növekedési habitusa, és az, aho-
gyan alkalmazkodik a klimatikus viszonyokhoz, épp meg-
felelõ. Oszlopos fafajta, tehát felfelé törekszik, így a jár-
dán és a parkolókban is helyet hagy a közlekedõknek. 4–
6 év alatt éri el végleges magasságát, a 8–12 métert. – A
termõtalajt kicseréltük abban a közegben, amit kézzel meg
tudtunk mozgatni és elérhetõ. Tõzeget kevertünk a jobb
átszellõzés és az átnedvesedés érdekében, illetve dréncsö-
vet is tekertünk a gyökérzónába. Ez szintén azt a célt szol-
gálja, hogy minél mélyebbre juttassuk a vizet, ezzel is se-
gítve a fák növekedését és megmaradását – fogalmazott
Keczkó János, a NYÍRVV Nonprofit Kft. irodavezetõje.

POLGÁRMESTERI KEZDEMÉNYEZÉS
Az ámbra vélhetõen jól viseli majd a szárazságot, a vá-

rosi levegõt és a tömörödött talajviszonyokat. Õsszel gyö-
nyörû lombszínével, karajos leveleivel kápráztatja el az arra
közlekedõket. – Egy tudatos, átgondolt program szerint
megyünk. Egymásra épülõ, egymást erõsítõ fejlesztések,
beruházások ezek. Másrészt arról szólnak, hogy egészsé-
gesebb legyen a városunk. Ezért lesz ebben az évben kész
összesen 70 kilométer kerékpárút, ezért készül el a száza-
dik felújított, megépített játszóterünk. Ezernyi fát ültettünk
az elmúlt 8 évben, és ezt folytatjuk is. S amit még kiemel-
nék, hogy ebben a városban mûködõ cégek és a lakosság is
a partnerünk. Köszönet érte! – tette hozzá a polgármester.

TÖBB HELYEN FOLYTATJÁK
És köszönet a Városüzemeltetésnek is a sikeres lakossági

akciók miatt (például: „ültess egy fát a holnapért!”). A fásí-
tási program a közmûegyeztetések után a Törzs, illetve a
Szántó Kovács János utcán folytatódik, de a tervek között
szerepel a Korányi Frigyes utca is.

Fotó: Szarka Lajos

Ezernyi fát ültetett az önkormányzat az elmúlt 8
évben, és ezt folytatják is. Képünkön dr. Kovács Fe-
renc polgármester és dr. Ulrich Attila alpolgármes-
ter ülteti az egyik ilyet a Hõsök terén.
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EGY VARÁZSLATOS ÉJSZAKA
A KULISSZÁK MÖGÖTT

LABDA A PARAGRAFUSOK HELYETT

Március 30-án, szombaton tartották
meg a XXI. Paragrafus Kupa kispályás te-
remlabdarúgó tornát a Bem József Általá-
nos Iskola tornatermében.

A szépszámú nézõsereg elõször látta az
új lebonyolítási rendszert, mely szerint
mind a 8 együttes megmérkõzött egymás-
sal (körmérkõzéses rendszerben). A 28
mérkõzés után a szervezõ Magyar Jogász
Egylet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete nevében dr. Kozmáné dr.
Váradi Katalin elnök asszony adta át az
okleveleket és a különdíjakat: 1. Megyei

Rendõr-fõkapitányság, 2. NAV Megyei
Igazgatósága, 3. Megyei Kormányhivatal,
4. Megyei Fõügyészség, 5. Nyíregyházi
Ügyvédi Kamara, 6. Polgármesteri Hiva-
tal, 7. Megyei Törvényszék, 8. Nyíregyhá-
zi Büntetés-végrehajtási Intézet.

A különdíjakat a Törvényszék játékosai
érdemelték ki: a gólkirály Lakatos László
lett 7 találattal, míg a legjobb kapus címét
dr. Éles Krisztián kapta. A legsportszerûbb
csapat fair play díját a Kormányhivatal vi-
hette haza. 2020 tavaszán a huszonkette-
dik tornát tartják majd meg.

Egy éjszaka, ami nem a pihenésrõl, va-
lamint az álmodozásról szól, hanem sok-
kal inkább a szórakozásról és ezzel együtt
a mûhelytitkokról. Idén április 12-én, pén-
teken 18 és 22 óra között immáron ne-
gyedik alkalommal szervezik meg a Szak-
mák Éjszakáját országszerte. Csakúgy,
mint az elõzõ években, lesznek bõséges
programok Nyíregyházán is.

A Szakmák Éjszakája egy varázslatos
éjszaka, amikor bárki betekinthet a mû-
helytitkokba, és bármit kipróbálhat, ami-
re eddig máshol nem nyílt lehetõsége.

A VULKÁNTÓL A TÛZIJÁTÉKIG

Hogyan készül a házi vulkán vagy ép-
pen a tej tûzijáték? Mi a tökéletes csoki-
bonbon alapja, és miként lehet a lehetõ
legrövidebb idõ alatt kijönni egy szaba-
dulószobából? A résztvevõk most egy éj-
szaka alatt végigjárhatják – többek között
– a Nyíregyházi Szakképzõ Centrum isko-
láit, a velük együttmûködõ cégek máskor

rejtett világát, és feltárhatják a menõ szak-
emberek titkait, megnézhetik, melyik fog-
lalkozás mit takar.

10 INTÉZMÉNY, 129 PROGRAM

Az „éjszakázók” – a szervezõk ígérete
szerint – egy csodavilágot ismerhetnek majd
meg. Ezen az estén, Nyíregyházán 10 szak-
képzõ iskola – a Wesselényi, a Bánki, a
Bencs, az Inczédy, a Széchenyi, a Lippai, a
Sipkay, a Vásárhelyi, a Zay és a Westsik –
(valamint csatlakoznak a centrum partner-
cégei is) 129 programmal csalogatja a vá-
ros apraját és nagyját. A Szakmák Éjszaká-
ja jelmondata – „Próbáld ki (interaktív prog-
ramok), csináld meg (szakmakipróbálás),
ismerd meg (bemutatók, elõadások)!” – is
jelzi, hogy a szakmakipróbálás és interak-
tív programok az elsõdlegesek, és minden
program ingyenes. Ezek pontos helyszíné-
rõl, valamint a programokról a www.szak-
makejszakaja.hu/programok és a nyir-
egyhaza.hu weboldalon lehet tájékozód-
ni.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TÁRSASJÁTÉK ROZSRÉTEN
A rozsréti iskolában Dallos Csilla

kezdeményezésére és szervezésében
társasjátékok alaprajzait festették fel az
udvar különbözõ felületeire: aszfaltpá-
lyára, járdára, pingpongasztalra. A
munkálatokban Vassné Harman Gyön-
gyi képviselõ is segített.

KÉK SÉTA
Március a vastagbélrák elleni küzde-

lem hónapja. A betegség nemzetközi
színe a kék, ezért rendeznek 10 éve úgy-
nevezett Kék sétát a megyei betegeket
összefogó ILCO Egyesület szervezésé-
ben Nyíregyházán. Így hívták fel a
gyógyulás lehetõségére a figyelmet.

ELISMERT ORVOS
A Magyar Mûlencse Implantációs és

Refraktív Sebészeti Társaság éves kong-
resszusán kimagasló szakmai munkás-
ságáért elismerésben részesült dr.
Tsorbatzoglou  Alexis, a Jósa András
Oktatókórház Szemészeti Osztályának
osztályvezetõ fõorvosa.

INTERNET FIESTA
Március 22-én kezdõdött és közel

egy hétig tartott a megyei könyvtárban
az Internet Fiesta 2019 programsoro-
zat. Az utolsó napon Márföldi István
várta az érdeklõdõket, Ilyet én is tu-
dok, vloggerek a neten címû interak-
tív elõadásával.

KIBERBIZTONSÁG
Prof. dr. Kovács László, a Magyar

Honvédség dandártábornoka a Nyír-
egyházi Egyetemen tartott elõadást
Kibermûveletek címmel. Szó esett ar-
ról, hogy számítógépeinket, mobil-,
illetve okoseszközeinket sem védjük
kellõképpen.

ZENEI TALÁLKOZÓ
Zeneiskolai hangszeres versenyt

szerveztek a Szent Imre Katolikus Gim-
názium, Általános Iskola, Kollégium,
Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskolá-
ban. Megyénken kívül Egyekrõl és
Törökszentmiklósról is érkeztek részt-
vevõk.

TESZEDD A KÖLCSEYVEL
A környezettudatos nevelés mindig is

elsõdleges célkitûzése volt a Kölcsey Fe-
renc Gimnáziumnak. Ennek jegyében az
iskola is benevezett Magyarország leg-
nagyobb környezetvédelmi akciójába, a
TeSzedd! mozgalomba. A diákok meg-
tisztították a gimnázium környékét.

AUTIZMUS VILÁGNAPJA
Április 2-a az autizmus világnapja,

célja, hogy felhívja a figyelmet az
autizmusra és az autizmus spektrum
zavarra, hogy ezen a napon a figye-
lem az  ilyen betegséggel élõk hétköz-
napjaira irányuljon, segítve ezzel a
megértést, elfogadást.
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KORLÁTOK NÉLKÜL
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos

Szövetsége 2018 februárjában indította útjára a Kor-
látok nélkül – mozgáskorlátozott emberek infokom-
munikációs akadálymentesítése címû projektjét. En-
nek köszönhetõen országosan 600 súlyos mozgássé-
rült embernek segítenek.

A projekt keretében a tagszervezetek fejlesztésével
országosan 20 szolgáltatási pontot és mentorhálózatot
alakítottak ki, melynek egyik helyszíne Nyíregyháza.
Csizmadia Péter projektmenedzser hangsúlyozta, en-
nek segítségével a súlyosan mozgáskorlátozott, kerekes-
széket használó és a kommunikációs nehézségekkel
küzdõ emberek számára elérhetõvé válnak azok a kom-
munikációs eszközök és alkalmazások, amelyek lehe-
tõvé teszik az önrendelkezõ élet megvalósítását. A nyír-
egyházi Kis Gyöngyinek két gyermeke van; a napi ügy-
intézésekhez, újabb pályázatok benyújtásához vagy
akár az iskolai e-napló megtekintéséhez is segítséget
jelent majd számára az a laptop, amelyet igényelt és
meg is kapott. Nyíregyházán túl eddig Egerben és Hat-
vanban is megkapták már a sikeresen pályázók az in-
formatikai, infokommunikációs eszközöket.

NYÍREGYHÁZÁN VAN AZ ELSÕ SZÜLÕ-

MEDENCE A VIDÉKI KÓRHÁZAK KÖZÜL

Újabb felajánlás és újabb fejlesztés valósult meg a Jósa
András Oktatókórházban. A Szülészet-Nõgyógyászati
Osztály kapott egy szülõmedencét, így innentõl a kisma-
mák már vízben is vajúdhatnak.

– Mind az orvosi, a szülésznõi és az ápolói kar olyan
biztonságot tud nyújtani a szülés elõtt álló édesanyáknak,
ami miatt érdemes volt szülõmedencét beszereznünk.
Nagyon büszke vagyok, mint szülész, és mint fõigazgató,
hogy ez a fejlesztés megvalósulhatott a kórházunkban –
hangsúlyozta dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigaz-
gatója.

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ HATÁSA VAN

A vízben szülésnek több elõnye is van, például az iz-
mok sokkal könnyebben ellazulnak, egyszerûbb a testhely-
zetváltás, jó fájdalomcsillapító hatása van és a baba szá-
mára is gyengédebb átmenet az életbe.

RÉGI VÁGY VOLT

– Nagy vágyunk volt már, hogy a vajúdó nõk számára
alternatívát tudjunk nyújtani, amiben olyan pozíciót vá-
laszthatnak, ami részükre a legkényelmesebb. Ezek kö-
zött van a vízben vajúdás, ami nagyon nagy mértékben

csökkenti a fájdalmakat, gyorsítja a szülés elsõ fázisát és
ahol ezt alkalmazzák, a tapasztalatok szerint nagyon sze-
retik a kismamák – magyarázta dr. Pap Károly, a Szülé-
szet-Nõgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa.

A medence beszerzésének árát egy szegedi telephellyel
rendelkezõ cég, a Goodwill Pharma Kft. ajánlotta fel.

ÉLÕBEN KÖZVETÍTETTÉK A SZÜLÉST

Az elsõ szülés már meg is történt az osztály új szülõme-
dencéjében. Kóder Kende látott napvilágot elõször Nyír-
egyházán ilyen körülmények között. A megható, felejthe-
tetlen pillanatot a hellonyiregyhaza.hu portál élõben köz-
vetítette. A szülést levezetõ dolgozók magasan szakkép-
zettek, így problémamentesen zajlott le városunkban az
elsõ vízben születés.

– Én fantasztikusan éltem meg, még azóta is a hatása
alatt vagyok. A baba és a mama is jól vannak, a szülésnél
minden rendben zajlott. A teljes team, aki segédkezett a
szülésnél, pozitív élményekkel távozott – emlékezett vissza
Enyedy Andrea vezetõ szülésznõ, szakmacsoport-vezetõ.

Mindezen túl a kórház több mint 300 millió forint tá-
mogatást nyert a  családbarát szülõszoba és szülészeti osz-
tályokat támogató pályázaton, aminek a kivitelezése ha-
marosan elkezdõdik. A cél az, hogy biztonságos környe-
zetben, mégis otthoni körülmények között vajúdhassanak
a kismamák.
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HAMBURG ÉS PÁRIZS UTÁN, DE MÉG NEW YORK ELÕTT A CANTEMUS
A VILÁG EGYIK LEGHÍRESEBB SZÍNPADÁN LÉPNEK FEL AZ USA-BAN

A moszkvai Bolsoj, a londoni Globe, a milánói Scala és
a New York-i Carnegie Hall. Bár egymástól több száz ki-
lométerre vannak, közös bennük, hogy ezek a világ leg-
híresebb színházai, koncerttermei. Az utóbbiban lép fel
és képviseli a magyar kultúrát lapunk megjelenésének es-
téjén, pénteken a nyíregyházi Cantemus is.

Szinte már megszokhattuk, hogy bejárja a világot a
Cantemus kóruscsalád, akik kétségtelenül mindenhol le-
teszik a védjegyüket. Néhány nappal ezelõtt még Ham-
burgban és Párizsban léptek fel, mostanra pedig már a
gyermekkar – 45 fõs utazólétszámmal – New Yorkban van,
ott adnak koncertet a Carnegie Hallban, egy igazi szen-
télyben.

PROFI PRODUKCIÓT NYÚJTOTTAK

– A hamburgi koncertünket még ki sem pihentük, de
azóta már megjártuk Párizst is – tájékoztatta szerkesztõ-
ségünket Szabó Dénes, a Nemzet Mûvésze címmel ki-
tüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenepedagógus,
a Cantemus kóruscsalád kórusvezetõje. Mindkét város-
ban nagy sikert arattak a gyerekek – az énekkar nem tel-

jesen ugyanaz volt. – Telt ház elõtt léptünk fel, 2000
ember elõtt. A kórus kétségtelenül kitett magáért, profi
produkciót nyújtottak, így a közönség nagy vastapssal
jutalmazta õket. Mivel ennyire ügyesek voltak, jutott egy
kis idõ városnézésre is, hat, turisták által kedvelt hely-
színt néztünk meg. Jártunk a Louvre-ban, a Rodin Múze-
umban, a Notre-Dame-ban, és többek között az Eiffel-
toronynál is.

A TURNÉ UTOLSÓ ÁLLOMÁSA

A Cantemus Gyermekkórus csütörtökön repült el az
Egyesült Államokba, Amszterdamon keresztül. Másnap,
április 5-én délben már próbáltak a Carnegie Hallban, este
pedig másfél-két órás koncertet adnak.

– A Nyíregyházi Cantemus Kórus a felkérést a Fischer Iván
vezette Budapesti Fesztiválzenekartól kapta. A koncertek a
Budapesti Fesztiválzenekar turnéjához kapcsolódnak, me-
lyeken Bartók mestermûvei hangzanak fel. A közremûkö-
dõk közt nemcsak a Cantemus Gyermekkart, hanem Sebes-
tyén Mártát, Komlósi Ildikót és Cser Krisztiánt is felkérte a
zenekar. A fesztiválzenekar két Bartók-estet állított össze a
turnéra. Az egyiken Bartók Csodálatos mandarinja és a Con-
certo, valamint Bartók gyermek- és nõi kari mûveinek rész-
letei szerepelnek. (Ezen énekel a Cantemus.) A másik prog-
ramban a Román táncok, Sebestyén Márta magyar népdal
elõadása és a Kékszakállú herceg vára opera kapott helyet.

MOSZKVA, JAPÁN ÉS LISSZABON KÖVETKEZIK

A Nyíregyházi Cantemus Kórus együtteseire még na-
gyon sok fellépés vár külföldön és belföldön egyaránt. Leg-
közelebb áprilisban a Cantemus Fiúkórus utazik Észtor-
szágba Szabó Soma vezetésével. Szintén áprilisban a
Cantemus Vegyeskar Kassán ad koncertet. Májusban a
Cantemus Gyermekkar a moszkvai húsvéti fesztiválra hi-
vatalos, ott koncerteznek. Júniusban Ferenc pápa Székely-
földre látogat, ebbõl az alkalomból kapott felkérést a
Cantemus Vegyeskar, hogy koncertet adjon néhány erdé-
lyi településen. Júliusban szintén a Cantemus Vegyeskar
utazik, ezúttal Japánba. Ugyanebben a hónapban pedig a
Cantemus Gyermekkar Lisszabonba kapott meghívást a
World Choral Expo rendezvényére, ahol bemutatópróbá-
kat és koncerteket adnak Magyarország kóruskultúráját
képviselve. 

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A Cantemus Gyermekkar a Notre-Dame elõtt

Fotók: Facebook/Cantemus

– New Yorkban egy villámlátogatást teszünk, hiszen
április 7-én már jövünk is haza. Csakúgy, mint Hamburg
és Párizs esetében, most is cserélõdött a kórus összetéte-
le. Ha jók lesznek az énekkarosok, akkor biztosan szorí-

tunk majd idõt a városnézésre is. Terveink között szere-
pel, hogy megnézzük a híres Brooklyn hidat, a Szabad-
ság-szobrot és mivel a Central Park mellett lesz a szállá-
sunk, így biztosan ott is teszünk majd egy nagyobb sétát.

„MEGNÉZZÜK A BROOKLYN HIDAT IS”
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KOZMIX: AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB BULIJAI
VOLTAK NYÍREGYHÁZÁN

Az elmúlt héten lehullt a lepel a Helló Nyíregyháza!
idei programkínálatáról. Április 26-án – többek között –
fellép a 2018-as X-Faktor gyõztes csapata, a USNK, a nap
zárásaként pedig „felrobbantja” a színpadot a legendás
hangulatú koncertjeirõl és dinamikus zenei világáról hí-
res  Kozmix  együttes. A formáció frontemberével, Lányi
Lalával a ’90-es évek Nyíregyházájáról beszélgettünk...

24 év, 8 önálló nagylemez, feledhetetlen slágerek és
hajnalig tartó bulik. Bár az idõ múlik, de a Kozmix örök.
Éppen ezért április 26-án, este 7 órától a Kossuth téren
egy idõutazással egybekötött fiatalító eljárás alá vetik majd
a nyíregyházi közönséget – ígérik.

„A SZÍVÜNKBEN VAN A VÁROS”

– Nyíregyháza és környéke már a ’90-es évek közepé-
tõl fontos része volt a Kozmix fellépéseinek – emlékezett
vissza az együttes frontembere, Lányi Lala. Abban az idõ-
ben az ország legnagyobb bulijait tartották azokban a klu-
bokban, amelyek sok évig ezen a környéken üzemeltek.
Ma már persze a klubok helyett egyre inkább a fesztiválo-
ké és a nagyobb élõ rendezvényeké lett a fõszerep. – Nyír-
egyháza viszont most is a szívünkben van, ahogy a fellé-
põs naptárunkban is állandó és kihagyhatatlan állomást
jelent. Nagyon készülünk az április 26-ai fellépésünkre,
hiszen sok-sok rövidebb koncertünk után ez lesz az elsõ
olyan, hosszában is igazán tartalmas élõ koncertünk, ame-
lyen színpadra áll a teljes csapat, a táncosok, és a komp-

lex látvány sem marad el. Egy idõutazással egybekötött fia-
talító eljárás alá vetjük majd Nyíregyháza közönségét, mi-
közben – a Kozmix szemüvegén keresztül bemutatva –,
színpadra állítjuk a 24 éve tartó zenei kalandozásainkat.
Együtt fogunk „sírni és nevetni” is, ezt megígérem.

AUSZTRÁLIÁTÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKIG

A Kozmix az elmúlt 24 évben a legkisebb színpadtól a
Budapest Sportarénáig több száz helyen lépett már fel, de
dinamikus zenei világukat testközelbõl is megismerhette a
közönség Ausztráliától egészen az Egyesült Államokig.

„EGYETLEN KÍVÁNSÁGUNK VAN”

– Számtalan alkalommal léptünk már fel Magyar-
országon és külföldön is, ezért – ha lehetne – csak
egyetlen dolgot kívánnánk: továbbra is ott szeretnénk
színpadra állni – legyen az bárhol a világban –, ahol
nagyon várnak és szeretnek bennünket.

ÕRÜLETES SHOW

Az együttes frontembere azt mondja, mivel jövõre lesz
25 éves a Kozmix, így már az idei évük is a jubileumra
történõ felkészülés jegyében zajlik. Új zenei anyagon dol-
goznak, és az élõ nagykoncertjük programját, illetve a
show-t is szeretnék újdonságokkal megtûzdelni. Ez pedig
már önmagában is sok feladatot jelent, hiszen a 20 éves
Aréna-jubileumukra is – 3 órás élõ koncertet adtak – egy
évet készültek. Most pedig azt is szeretnék überelni.

TITKOKAT ÁRULNAK MAJD EL

– Hogy mit üzenünk a nyíregyháziaknak? Szeretnénk
minden titkunkat személyesen elmondani nekik április 26-
án, élõben a koncerten. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha
mindenki ott lesz. Várunk mindenkit szeretettel! 

(A Helló Nyíregyháza! részletes plakátja folyama-
tosan elérhetõ a nyiregyhaza.hu weboldalon, de kö-
vessék nyomon a Napló hasábjain is.)

(Szerzõ: Bruszel Dóra)



KÖZGYÛLÉS

2019. ÁPRILIS 5.6

KÖZGYÛLÉS: ÚJABB EGYMILLIÁRDOS NYERTES PROJEKT
EGYÖNTETÛ ELISMERÉS A RENDÕRSÉGNEK ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEMNEK, TÛZOLTÓSÁGNAK

NEM VOLT TÖBB BEAVATKOZÁS
– Az elmúlt évben a mûszaki mentések, tûzoltások szá-

ma összességében az elõzõ évekhez képest jelzésekben
változott. A jelzések száma nõtt, de a beavatkozást igény-
lõ esetek száma jelentõs változást nem mutat. A téves jel-
zések megemelkedtek az elmúlt év során, ez betudható
az egyre jobban elterjedõ automatikus tûzjelzõ berende-
zéseknek, hiszen ezek meghibásodásából sok téves jelzés
ered, ez országos jelenség, próbálunk rá megoldásokat
találni – elemezte a számokat a közgyûlésen Gerebenics
Károly katasztrófavédelmi kirendeltségvezetõ.

SPORTBÁZIS JÖHET LÉTRE
A képviselõk elfogadták a Polgármesteri Hivatal 2018.

évi tevékenységérõl szóló beszámolót. Módosították az
önkormányzat a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-
vel kötött közszolgálati szerzõdését is, mégpedig azért,
hogy a Városi Jégpálya melletti, évek óta a NYÍRVV által
üzemeltetett ingatlant a Sportcentrum üzemeltetésébe
adják. Az önkormányzati cég az épületben egy sportköz-
pontot szeretne létrehozni TAO pályázat segítségével, mely
a sportstratégia meghatározó bázisa lehetne.

STADION
Két napirend is foglalkozott közvetetten a Városi Stadi-

on rekonstrukciójával. Mint ismert, a kormányzat 10,3
milliárd forint forrást biztosít a célra. Ehhez kapcsolódva
hozzájárultak – a TAO kérelem pozitív elbírálása esetén –,
hogy a Nyíregyháza Spartacus felújíthassa és használhas-
sa az orosi futballpályát az átépítés idején, illetve a stadi-
on jelenlegi lelátóját térítésmentesen tulajdonba vette az
önkormányzat, hogy a beruházás elkezdõdhessen.

KEF
A képviselõk tájékoztatót hallgattak meg a Kábítószer-

ügyi Egyeztetõ Fórum, mint az önkormányzat mellett
mûködõ konzultatív, véleményezõ, javaslattevõ testület
tavalyi szakmai tevékenységérõl is. Céljuk a lakosság élet-
minõségének javítása, a drogprobléma társadalmi hatása-
inak mérséklése, melynek részeként tavaly koordinációs
pályázatot valósítottak meg, társszervezõi voltak a II. Nyír-
egyházi Ifjúságkonferenciának és megrendezték a kábító-
szerellenes világnapot.

TÁMOGATJÁK AZ EGYÜTTESEKET
Döntöttek a képviselõk a kiemelt mûvészeti együtte-

sek 2019. évi támogatásáról is, figyelembe véve az el-
múlt évi szakmai teljesítményüket. Idén összesen 15 mil-
lió forintot kap a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, a Sza-
bolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport, a
Nyírség, a Szabolcs, valamint az Igrice Táncegyüttes az
elõterjesztés alapján.

ÖTTEL TÖBBEN
A hatékonyabb mûködésért pedig 5 fõvel bõvült az ön-

kormányzat fenntartásában mûködõ Nyíregyházi Cante-
mus Kórus intézmény létszámkerete.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Minden képviselõ pozitívan értékelte mind a rendõr-
kapitányság, mind pedig a katasztrófavédelem, azon be-
lül a nyíregyházi hivatásos tûzoltók tavalyi munkáját.
Külön napirendként szerepelt a szokott módon a két szerv
2018-as évérõl szóló beszámoló, tájékoztató, melyeket
egyhangúlag fogadott el a közgyûlés, nyugtázva a pozi-
tív folyamatokat, és köszönvén az együttmûködést. A
képviselõ-testület múlt csütörtöki ülésén több, fejlesztés-
sel kapcsolatos kérdésben is döntöttek a városházán.

A két közgyûlés között történtekrõl szóló beszámolóval
kezdõdött a közgyûlés, amit hagyományosan a Nyíregy-
házi Televízió által készített kisfilm jelentett fõként.

RENDEZIK A TEREK KÖRNYÉKÉT
Dr. Kovács Ferenc polgármester az elmúlt egy hónap-

ról szóló összefoglalót szóban is kiegészítette, amely egy-
ben egy újabb jelentõs, zöld utat kapott fejlesztésrõl szóló
bejelentés volt. – Szeretném tájékoztatni a tisztelt közgyû-
lést, hogy egymilliárd forint hazai forrású támogatásban
részesült az önkormányzatunk, az „Infrastrukturális fej-
lesztések részben államháztartáson kívüli szervezet részére
támogatásnyújtással történõ megvalósítása érdekében”
címmel beadott pályázat. Ennek keretében megvalósul-
hat a Bessenyei-Benczúr tereket határoló utak forgalom-
csillapító átépítése, járdák és térburkolatok egységes meg-
valósítása akadálymentesített kialakítás mellett.

ÚJABB KÖRFORGALOM ÉPÜLHET
– Továbbá körforgalmú csomópont épülhet a Stadion

utca–Kótaji út–Hímes utca–Vasvári Pál utca csomópont-
ban. Ezt a projektet jövõ év végéig kell megvalósítanunk –
ismertette a polgármester.

CSÖKKENT A BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMA
Elsõként a Nyíregyházi Rendõrkapitányság beszámo-

lóját hallgatta meg a közgyûlés. Az elõterjesztés írásos
részébõl kiderül: az elmúlt években a lakosságszám alap-
ján a legnagyobb vidéki kapitánysággá fejlõdött a nyír-
egyházi, nincs munkaerõhiány és az utánpótlás is biztosí-
tott. Az egész mûködési területükön jelentõsen, közel 29
százalékkal csökkent a regisztrált bûncselekmények szá-

ma, a megyeszékhelyen pedig még jelentõsebb mérték-
ben, a korábbinak közel a harmadával, miközben a felde-
rítés eredményessége meghaladja az országos átlagot. A
növekvõ közterületi jelenléttel pedig a rendõrség együtt-
mûködõ, támogató, segítõ jelenlétét sikerült fokozni.

FOKOZOTT KÖZTÉRI JELENLÉT
– A tavaly folytatott munkát a folyamatos javulás, a nyu-

godt, szélsõségektõl mentesség és a kiegyensúlyozottság
jellemezte, ugyanakkor szakmai kihívásokban bõvelkedett
ez az esztendõ is. A proaktív rendõri szemlélet erõsítésé-
vel, a fokozott köztéri jelenlét további biztosításával, a
reagálási idõ csökkentésével, valamint a hatékony bûn-
felderítéssel tovább erõsítettük a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetét területünkön – hangoztatta a képviselõ-tes-
tület elõtt dr. Illés László városi rendõrkapitány.

FIDESZ-KDNP: A KEDVEZÕ SZÁMOK A
VALÓ ÉLETBEN IS TESTET ÖLTENEK

A FIDESZ-KDNP frakcióvezetõ-
helyettese szerint példaértékû az
együttmûködés az önkormányzat és
a rendõrség között, és fontosnak tar-
totta kiemelni a civil szervezetek, kü-
lönösen a polgárõrséggel való kivá-
ló együttmûködést mindkét fél részé-
rõl, úgyis, mint a jósavárosi polgárõr
egyesület tagja. – A számok javuló

tendenciát mutatnak, de az a lényeg, hogy a városla-
kók mit éreznek a mindennapjaikban. A lakosoktól ka-
pott visszajelzések alapján ezek a számok testet ölte-
nek a való életben is. Javul a közbiztonság, hatékonyabb
a munkavégzés, akár a katasztrófavédelem, akár az
egyéb rendészeti szervek vonatkozásában. Szembetû-
nõ az, hogy egyre többször találkozunk az egyenru-
hásokkal a város különbözõ pontjain, ami számunkra
biztonságérzetet jelent minden körülmények között –
nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak Halkóné dr.
Rudolf Éva.

MSZP: ELISMERÉS A RENDÕRÖKNEK

Az MSZP képviselõje azt mondta, a
számokból is látszik, hogy a Nyíregy-
házán dolgozó rendõrök elhivatottak
és köszönet illeti a tevékenységüket. –
Egyértelmûen elismerés illeti a rend-
õrség szakembereit, a feladatvállaló-
kat, és azokat a civil szervezeteket,
gondolok itt konkrétan a polgárõrök-
re, akik a rendõrséggel karöltve tesz-

nek azért, hogy Nyíregyháza közbiztonsága valóban
olyan szintû legyen, mint amilyen napjainkban. Egy dol-
got emelnék ki, ami nagyon fontos feladat, ez a kerékpá-
ros közlekedésnek a kérdésköre, hiszen nagyon sok bal-
esetveszélyes helyzet adódik abból, hogy a kerékpáro-
sok nem ismerik megfelelõen a KRESZ-t, amely rájuk is
vonatkozik – mondta az NYTV-nek Jeszenszki András.

JOBBIK: JAVULNAK A MUTATÓK

A Jobbik képviselõje szerint javulnak
a mutatók és pozitívumként értékelte az
érzékelhetõ köztéri jelenlétet. – Amit a
statisztikákból látunk, annak pozitív le-
csengése van. Nagyon örülünk annak,
hogy az eredményességi mutatók javul-
tak, a városban elkövetett bûncselekmé-
nyek száma csökkent. Amit aggasztó-
nak tartunk egy picit, hogy a lopások,

illetve a drog elterjedése a városunkban továbbra is prob-
léma, illetve a drogok tekintetében ez sajnos növekvõ ten-
denciát mutat. Amit viszont pozitívumként még ki szeret-
nék emelni és szeretném megköszönni a rendõrségnek a
munkáját, hogy a köztéri jelenlétük látható, aktív és bí-
zunk benne, hogy a következõ években is folyamatos
lesz – válaszolta az NYTV kérdésére Lengyel Máté.

MAGAS SZINTÛ SZAKMAISÁG
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018.

évi tevékenységérõl is tájékoztatót hallgattak meg a kép-
viselõk. Összegzõ megállapításként elhangzott, hogy a kár-
események során magas szintû szakmaisággal végrehaj-
tott beavatkozások jellemezték tevékenységüket, mely a
lakosság biztonságérzetét jelentõsen javította, és nõtt a
szervezetükbe vetett bizalom. A Nyíregyházi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság adatai szerint a teljes, 31 telepü-
lésbõl álló mûködési területükrõl összesen 1034 jelzés
érkezett, 533 tûzeset és 501 mûszaki mentés, és 727 eset-
ben kellett ténylegesen beavatkoznia az egységeknek.

Gerebenics Károly katasztrófavédelmi
kirendeltségvezetõ is elemezte a múlt esztendõt, mely-
nek további részletei a Nyíregyházi Televízió Közgyûlés

után címû mûsorában láthatók

Dr. Illés László városi rendõrkapitány kiemelte az
esztendõ legfontosabb történéseit, adatait, és utalt az

önkormányzattal való kiváló együttmûködésre is
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A VASVÁRITÓL A PENTAGONIG
PORKOLÁB IMRE IRAKBAN A TERRORISTÁK FEJÉVEL GONDOLKODOTT, MOST A VÉDELMI RENDSZERÜNKÖN DOLGOZIK

GERILLAKÉNT PUSZTÍTOTTÁK AZ EMBEREKET

– Itt egy teljesen más típusú hadszínteret tapasztal-
tam meg, mint amilyenre életem során felkészítettek.
Az irakiak felvették az egyszerû civil ruháikat, házila-
gos készítésû robbanóeszközöket készítettek, és ge-
rillaként kezdték el pusztítani a katonákat.

NAPI SZINTEN TALÁLKOZTAK TERRORIS-
TÁKKAL

– Irakban megtapasztalhattam, hogy nagyon lassúak
vagyunk – folytatta. – Kétszer 18 hónapig tartott, míg ki-
dolgoztunk egy újfajta módszert, amit bevethetünk az el-
lenség házilagos készítésû robbanóeszközei ellen. Ráadá-
sul ennek a védelmi rendszernek a kifejlesztése 8 milliárd

tot váltott le a lengyel vezetésû nemzetközi hadosztály.
Irak déli régióját a britek ellenõrizték, a tõlünk északabb-
ra elhelyezkedõt az amerikaiak, a kettõ között volt a kö-
zép-déli régió, amelynek parancsnoksága Babilonban volt,
én ott dolgoztam a hírszerzõ-felderítõ fõnökségen. Ott az
úgynevezett analysis and production részleget vezettem,
aminek az volt a feladata, hogy összegyûjtse az összes
hírszerzõ jelentést, és megpróbáljon elõrejelzéseket ké-
szíteni a parancsnok részére, hogy az ellenõrzésünk alatt
lévõ, nagyjából magyarországnyi területen mi várható, hol
fognak támadni, milyen veszélyek vannak a környéken.

dollárba került. Ezzel szemben azok a gerillák, akik írás-
tudatlanok, sokkal rövidebb idõ alatt újabb meg újabb
módszereket eszeltek ki, átlagosan 2–6 hónap alatt. Ez is
bizonyítja, hogy egy újfajta szemléletmódra volt szükség.
Ott, Irakban találkoztam elõször mûveleti területen a kü-
lönleges erõkkel. Õk azok a katonák, akiket sokszor csuk-
lyákban ábrázolnak, és nagyon nehéz a felvételijük. Napi
szinten közvetlen közelrõl behatóan ismerték a terroristá-
kat. Olvastam a jelentéseiket és láttam belõle, hogy való-
jában egy aszimmetrikus összecsapás zajlik, amelyben a
hagyományostól eltérõ szemléletmódot képviselõ gerilla
hálózatok csapnak össze a tradicionális haderõvel.

MEGJÁRTA A HARVARDOT IS

Porkoláb Imre többek között elvégezte a Harvard felsõ-
vezetõi tanfolyamát, majd 2018-ig a NATO Szövetséges
Transzformációs Parancsnokság parancsnokának képvise-
lõjeként a 33 ezer fõs irodaépületben, a Pentagonban dol-
gozott Washingtonban. A megbízatás a Magyar Honvéd-
ség számára is hatalmas elismerést jelentett, hiszen a rend-
kívül nagy presztízsû beosztást elõtte csak nagy nemzetek
katonái töltötték be. Feladatai között szerepelt a minden-
napi kapcsolattartás az Egyesült Államok Egyesített Vezér-
karával, a Védelmi Minisztériummal, valamint a Washing-
tonba települt kutatóintézetek képviselõivel. Hazatérve a
Magyar Honvédség védelmi innováció területén végzett
úttörõ munkájának elvégzésével bízta meg a honvédelmi
miniszter, hiszen jelenleg egy digitális transzformáción
megy keresztül a haderõ.

Elvégezte a Királyi Katonai Akadémiát és elnyerte az
Erzsébet királynõ által adományozott tiszti pálcát.
Monterey-ben gerillaharccal és terrorizmussal kapcsola-
tos tanulmányokat folytatott, de megjárta Irakot és Afga-
nisztánt, majd éveken át az Amerikai Védelmi Miniszté-
rium, a híres Pentagon munkatársa volt. Porkoláb Imre a
Vasvári Pál Gimnáziumból indult, most a Honvédelmi
Minisztérium nemzeti fegyverzeti igazgatójának kutatás-
fejlesztésért és védelmi innovációért felelõs helyettese.

Porkoláb Imre ezredes életrajzát olvasva hamar kide-
rül, hogy hihetetlen karrier áll mögötte. Csak néhány ezek
közül: õ volt az elsõ hallgató, aki a vasfüggöny mögül, a
Varsói Szerzõdés országaiból került Sandhurstbe, a világ
legjobbnak tartott tisztképzõ intézményébe. Szintén Ma-
gyarországról elsõként diplomát szerzett a Gerillahadvi-
selés és Terrorizmus elleni harc szakirányon az USA Ha-
ditengerészeti Posztgraduális Iskolájában és doktori foko-
zatot szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.
Részt vett hadszíntéri szolgálatokon is, 2003-ban Irakban,
majd késõbb Afganisztánban.

CÉLZOTT RAKÉTATÁMADÁSOKKAL
KEZDÕDÖTT

Március 20-án hajnalban, a Szaddám Huszein bag-
dadi fõhadiszállása elleni célzott rakétatámadásokkal
kezdõdött meg az Iraki Szabadság Hadmûvelet, azaz
a második öbölháború. Iraki háborúnak, vagy máso-
dik öbölháborúnak nevezzük Irak 2003 és 2011 kö-
zötti, az Egyesült Államok vezetésével, nemzetközi
erõkkel történõ megszállását, és az ott zajló belsõ csa-
tákat az ellenállás és a nemzetközileg támogatott Új
Iraki Hadsereg között.

 „ELÕREJELZÉSEKET KÉSZÍTETTEM
A PARANCSNOKNAK”

– Amikor kiment az elsõ magyar kontingens, én a törzs-
ben dolgoztam – emelte ki életrajzának egy momentumát
Porkoláb Imre ezredes. – Az offenzíva áprilisban indult,
mi nyár elején értünk ki, egy tengerészgyalogos alakula-

KATKÓSKÉNT VÉGZETT A VASVÁRIBAN

Porkoláb Imre Nyíregyházán nõtt fel. Óvodába a
Bencs Villába, általános iskolába az akkori 9. sz. Ál-
talános Iskolába, középiskolába pedig a Vasvári Pál
Gimnáziumba járt. Katkósként végzett, ami katonai
kollégiumi képzést jelentett.

GIGANTIKUS SZERVEZET A PENTAGON

– A Pentagonban rengeteg olyan tapasztalatra tettem
szert, amit itthon tudok hasznosítani. Láttam, hogy egy
ilyen gigantikus szervezet, haderõ hogyan tekint a jövõ-
be, hogyan birkózik meg a kihívásokkal. Az ott megszer-
zett tudás most nagyon jól jön. Szerencsére ráadásul egy
olyan pozícióba kerültem, ahol tudom is ezt kamatoztat-
ni. Bízom abban, hogy a haderõ meg tud újulni és teljesen
más szemmel fognak az emberek a katonákra tekinteni,
ugyanis az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi
és haderõ-fejlesztési programját indította el 2017 január-
jától a Magyar Honvédség, Zrínyi 2026 néven. Feladata-
im közé tartozik a hazai védelmi ipar fejlesztése és a vé-
delmi innovációs képességek megteremtése.

VÉDELMI JELLEGÛ PROBLÉMÁKON
KELL DOLGOZNI

– Egy olyan rendszert kell létrehozni – védelmi innová-
ciós rendszernek nevezem –, ami segít jobban kinyúlni a
saját védelmi szektorunkon kívülre. Észrevettük ugyanis,
hogy a világban rengeteg olyan fiatal van, aki szívesen
támogatná a honvédelem ügyét. Nekik nem feltétlenül kell
fegyvert fogniuk, hanem a tudásukkal is tudnák segíteni a
védelmi jellegû problémák megoldását. Az oktatási intéz-
mények vezetõivel leültünk és egy olyan átfogó progra-
mon dolgozunk közösen az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal, ami biztosítani fogja azt, hogy ne csak
katonák gondolkodjanak védelmi jellegû problémákon,
hanem mindenki más is, akik kettõs felhasználású tech-
nológiával foglalkoznak. Szeretnénk olyan helyzetbe hozni
azokat, akik védelmi képesség fejlesztést tudnak támogat-
ni, hogy hamarabb eljussanak a prototípusig és beépül-
hessenek ezek a prototípusok abba a haderõbe, amit mi
közösen építünk. A haderõnek ez azért jó, mert a legmo-
dernebb eszközökkel leszünk felszerelve. Fontos az is,
hogy gyorsabban felvegyük a fordulatszámot, ugyanis a
kihívások száma növekszik. Napjainkban már jóval szé-
lesebb palettán kell helytállni. A nemzetvédelem jóval
többrõl szól, mint 10 évvel ezelõtt, gondoljunk csak a mig-

ránsveszélyre. A Zrínyi 2026 nemcsak azt teszi lehetõvé,
hogy új eszközökkel harcolhassunk, hanem számos egye-
temnél áthallgatások is lesznek.

NEM KÖNNYÛ HIVATÁS

Porkoláb Imre azt mondja, bár a katonaság nem könnyû
hivatás, de azok a tapasztalatok és vezetõi képességek,
amiket itt az ember megszerez, nagyon hasznosak lehet-
nek az élet számos területén is. Most megpróbál helytáll-
ni a Zrínyi 2026-ban, májusban pedig megjelenik máso-
dik könyve, ami „segít megérteni ezt a kiszámíthatatlan
világot.”                                           (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: honvedelem.hu
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IGAZI TALÁLKOZÓHELLYÉ VÁLT
A VÁROSI JÉGPÁLYA

Évtizedes álmuk vált valóra a nyíregy-
háziaknak 2018 tavaszán, amikor átadták
a Városi Jégpályát. Mûkorcsolyázók avat-
ták a létesítményt, de az elmúlt hetekben
a megyeszékhelyen járt Szuper Levente
korábbi válogatott jégkorongkapus is.

Gyorsan népszerû
lett a pálya, az el-
múlt hónapokban a
fiatalok mellett csa-
ládok is gyakran
használták. Olyan
programokat szer-
veztek, melyek a
szülõket és a gyere-
keket egyaránt meg-
mozgatták, így a csa-
ládi kori és a legki-
sebbeknek indított ovikori is folyamato-
san maximális létszámmal mûködött.
Utóbbi a Nyíregyházán már évek óta mû-
ködõ úszásprogram mintájára indult, és
a város ingyenesen biztosított oktatókat.
De népszerûek voltak a fiataloknak szó-
ló szórakoztató programok, így a jég-
diszkó vagy a jégfarsang. A jégpálya egy

igazi találkozóhely lett a közép- és álta-
lános iskolások számára.

– Bevontuk a családokat is, és több mint
harmincezren váltottak jegyet az elmúlt
hónapokban. A mûködtetõ Sportcentrum
már azon dolgozik, milyen programok le-
gyenek a következõ idõszakban, és azon

is, hogy egy speciális
burkolatnak köszön-
hetõen egész évben
használható legyen a
pálya – mondta Kósa
Árpád kabinetvezetõ.

Fellendült a jégko-
rongsport is. Jelenleg
utánpótlás-együtte-
sek edzenek, illetve
játszanak mérkõzése-
ket a pályán. Itt 6-7

éves kortól már hokiznak a gyerekek, de
van idõsebb korosztály is. Rájuk alapozva
a jövõben akár felnõtt jégkorongegyüttese
is lehet Nyíregyházának. A létesítmény
most bezárt, ilyenkor végzik el a szokásos
karbantartási munkálatokat, õsz végén pe-
dig ismét lehet majd korcsolyázni a Városi
Jégpályán.
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IN MEMORIAM NAGY KÁROLY
(1931–2019)

„Nyakak, ha nem hajlottak másnak
megbicsaklanak a halálnak.”

Az ész tudja, hogy aki egyszer meg-
születik, az el is távozik, a szív azonban
hadakozik, a végsõkig kitart a földi lét
mellett. Különösen nehéz szívvel vesszük
tudomásul a halálhírt tavasszal, amikor a
természet éledezik és minden új erõre
kap. Nagy Károlynak, mindenki Karcsi
bácsijának elfogyott az ereje, és szeretett
gyermekei gondoskodó, óvó kezei között
2019. március 27-én visszaadta lelkét
teremtõjének.

Tarpán született, földmûves család elsõ
gyermekeként. Iskoláit szülõfalujában
kezdte, gimnáziumi tanulmányait Bereg-
szászon és Nyíregyházán végezte. A ku-
láklistára került szülei miatt nem vették
fel egyetemre. Matematika–kémia szakos
tanári diplomáját Egerben, egyetemi ok-
levelét pedig Debrecenben, az egyetem
bölcsésztudományi karán szerezte meg.

Pedagóguspályáját Komádi nagyköz-
ségben kezdte meg, ahol 1956 októberé-
ben megválasztották a Petõfi kör elnöké-
nek és a forradalmi bizottság tagjának. A
forradalom leverését követõ megtorlások-
nak õ is áldozatul esett, elõbb Budapes-
ten, majd Nyíregyházán 2 éven keresztül
bujkált a karhatalmisták elõl, közben kõ-
mûves segédmunkásként kereste a kenye-
rét. Koholt vádak alapján a tököli interná-
lótáborban nyolc hónapot, abból hármat
magánzárkában töltött. Az 1956-os Em-
lékérmet, „A hazáért és szabadságért” ki-
tüntetést 1991. október 23-án vehette át.

1960-ban nõsült Ibrányban, ahol tanár-
ként, községi könyvtárosként dolgozott és
itt lett alapító tagja a gimnáziumnak is.

1963-ban került Nyíregyházára a me-
gyei könyvtár olvasószolgálatának veze-
tõjeként, 1966-ban a kémia tantárgy me-
gyei vezetõ szakfelügyelõje lett. 1970-
ben a Bessenyei György Tanárképzõ Fõ-
iskola Tanulmányi Osztályának vezetésé-
vel bízták meg, 1973-tól a kollégium elsõ
igazgatójaként végezte feladatait. 1976-
ban – az ’56-os múltja miatt – politikai
nyomásra, a hallgatók tüntetése ellenére
menesztették az igazgatói állásából. 1976
õszétõl ismét szakfelügyelõként dolgozott
és a jelenlegi Arany János Gimnázium-
ban, Általános Iskolában tanított kémiát.
Idõközben fõiskolai címzetes docens cí-

met kapott. 1992-ben ment nyugdíjba, de
2005-ig folyamatosan dolgozott különbö-
zõ oktatási intézményekben óraadóként.

A 2005-ben alakult Sóstó-Sóstóhegyi
Igrice Egyesület alapítója és kiemelkedõ-
en aktív tagja lett.

1990–2010 között a Fidesz delegáltja-
ként került a közgyûlés Oktatási Bizott-
ságába.

1990-tõl pártoló, majd rendes tagként
segítette a Fidesz munkáját.

2006–2010 között Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata 7. szá-
mú választókerületének megválasztott
önkormányzati képviselõje lett. Képvise-
lõi munkáját nagy odaadással és lelkiis-
merettel végezte.

2011. augusztus 20-án Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Közgyûlése Inczédy 
György Életmû-díj  elismerésben része-
sítette.

Kedves Karcsi bácsi! Tanácsaid, szív-
bõl jövõ szavaid, kedves gesztusaid hiá-
nyozni fognak. Emlékedet örökké meg-
õrizzük és ígérjük, hogy szellemiségedet
ápolva továbbadjuk azokat a következõ
nemzedék számára.

Végsõ búcsút 2019. április 5-én (pén-
teken) 14.00 órától a sóstóhegyi temetõ-
ben veszünk tõle.

A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Nyíregyházi Városi Szervezete nevében:

Halkóné dr. Rudolf Éva elnök

(Nagy László)

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2019.
április 10. napján (szerda) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu hon-
lapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/
524-543 melléken) ügyfélfogadási idõben.
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ÚJABB SZENZÁCIÓ! DR. CSONT NYÍREGYHÁZÁN RENDEL
Bizonyára már mindenki hallott a 2005 óta futó Dr.

Csont nevû amerikai televíziós sorozatról, ami arról szól,
hogy az epizódok során az FBI munkatársai egy vagy több
halottat találnak, akiket a csontjaik alapján kell azonosí-
tani, illetve akikrõl a maradványokból derítik ki, hogy mi-
lyen körülmények vezettek a halálukhoz. Valami hason-
lónak lehetünk szemtanúi Nyíregyházán is, csakhogy ez-
úttal nem a televízió-képernyõk elõtt, hanem a Jósa And-
rás Múzeumban, ugyanis megnyílt a Szóra bírt csontja-
ink címû kiállítás.

A kedves olvasó meg tudná becsülni egy medencecsont-
ból, hogy milyen nemû és korú volt a tulajdonosa, illetve

mekkora testmagassággal ren-
delkezhetett? Április 5-tõl júni-
us 2-ig a Jósa András Múzeum
látogatói maguk is tevékeny ré-
szesei lehetnek az embertani
kutatásoknak, ugyanis Nyíregy-
házára költözik a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum
újabb kiállítása. Ennek célja,
hogy bemutassa az antropoló-
giát, a történeti embertani ku-
tatásokat, azok célját és lehe-
tõségeit, valamint megismertes-
se a látogatókkal a régen élt em-

berek mindennapjait, egészségi állapotát, betegségeit. Mi-
vel foglalkoztak? Hogyan éltek? Hasonló betegségekkel
küszködtek, mint mi, vagy másféle nyavalyák gyötörték
õket? Mindemellett a történeti embertani kutatások ered-
ményeként képet alkothatunk azokról az emberekrõl is,

akiknek csontvázai ránk maradtak, s akiknek az életét,
kultúráját a régészet kutatja.

MEGELEVENEDIK A KIRÁLY ARCA IS

– A kiállítás megeleveníti – a sírokból elõkerült csontok
alapján – különbözõ történelmi személyiségek, köztük
királyok, illetve a királyi családhoz tartozó elõkelõk arcát
is – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Rémiás Tibor, a
múzeum igazgatója, akit a legutóbbi közgyûlésen újabb
három évre megválasztottak. Sok érdekes és híres magyar
emberrel – akikrõl mindezidáig csak festményekrõl és ini-
ciálékról lehetett képet alkotni, hogy hogyan nézhettek ki
– „találkozhatnak” majd a látogatók. Itt lesz Szent László,
III. Béla és felesége, Châtillon Anna, Janus Pannonius, Rot-
terdami Erasmus, és még Dobó István is.

AUGUSZTUSTÓL JÖN A NAGY DURRANÁS

– A tavaly nagysikerû Seuso- és Munkácsy-kiállítás után,
idén újabb nagy durranásra készül a Jósa András Múze-
um – hangsúlyozta az igazgató, ugyanis a festõóriás,
Szinyei Merse Pál 80 alkotása lesz itt látható 3 hónapon
keresztül, augusztus 23-tól egészen november 23-ig.

– A 80 alkotásból 70 festmény, 10 pedig ceruzarajz.
Jelentõs részük a Nemzeti Galériából érkezik, de kapunk
anyagot magángyûjtõktõl és más vidéki múzeumoktól is.
Mint ahogy a Munkácsy-kiállítás esetében megszokhatták
a látogatók, itt is regisztrálni kell majd, hiszen óriási ér-
deklõdésre számítunk, és nem mellesleg, nagyon nagy
biztonsági feltételeknek kell megfelelnünk.

CSOMAGOLJÁK A MAMUTOT
ÉS AZ OROSZLÁNT

A mostani, Szóra bírt csontjaink címû természettudo-
mányi kiállítást, mint ismert, egy korábbi is megelõzte. A
Jégkorszak március 31-ig fogadta a látogatókat, számuk
pedig minden várakozást fölülmúlt, hiszen több mint 15
ezren voltak rá kíváncsiak.

– A Jégkorszak címû kiállítás is bizonyította, hogy van
igény a természettudományi kiállításokra. Közel 150 cso-
portot fogadtunk a múzeumpedagógiai foglalkozásainkon
– 4000 gyereket érintett –, de érkeztek hozzánk családok
is, az ország minden pontjáról. Bízunk benne, hogy így
lesz ez a Szóra bírt csontjaink címû kiállítás esetében is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Dr. Rémiás Tibor

Fotó: Magyar Természettudományi Múzeum



HIRDETÉS

2019. ÁPRILIS 5. 11

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza a „Kiváló Köztisztviselõi Mun-
káért” „Májerszky Béla-díj” adományozásának rend-
jét.

A kitüntetés a polgármesteri hivatalban legalább öt
éve dolgozó köztisztviselõnek adományozható, aki
munkáját pontosan, felelõsséggel, megbízhatóan vég-
zi, akinek munkájában érzékelhetõ a közigazgatási
tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozá-
sára való törekvés.

A kitüntetés adományozására javaslatot bármely ter-
mészetes vagy jogi személy tehet.

A kitüntetést évente a Köztisztviselõk Napja alkal-
mából rendezett ünnepségen egy személy kaphatja.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2019. április 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez (4400 Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Közgyûlése Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendelet-
ben szabályozza „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dol-
gozója” „Babicz Béla-díj” adományozásának rendjét.

Az önkormányzat által alapított kitüntetések rend-
szerérõl és azok adományozásának rendjérõl szóló 5/
2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján
„ Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója”
„Babicz Béla-díj” kitüntetés a város lakosságának gyó-
gyításában kifejtett odaadó kiemelkedõ munkát vég-
zõ személyeknek adományozható.

Az elismerést a város egészségügyi alapellátásában
dolgozó egy orvos munkatárs, valamint egy nem or-
vos munkatárs kaphatja.

A kitüntetés odaítélését bármely természetes és jogi
személy kezdeményezheti.

A javaslatokat az önkormányzat által alapított ki-
tüntetések rendszerérõl és azok adományozásának
rendjérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányza-
ti rendeletben meghatározott nyomtatványon kell be-
nyújtani 2019. április 30. napjáig Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételrõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények mû-
ködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülõket/törvényes képviselõ-
ket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre történõ óvodai jelentkezés idõpontja:

2019. április 29-30. (hétfõ-kedd) 7.30–18.00 óra között
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (2)

bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozásokon vesz részt.

Az óvodába a 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-éig született gyerekek
beíratása kötelezõ.

Az óvodai jelentkezéshez az „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati
fenntartású óvodába a 2019/2020. nevelési évre” címû nyomtatványt szükséges kitölteni,
amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthetõ
a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az elsõ helyen
megjelölt intézményben kell leadni.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthetõ bármelyik óvodá-
ban, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülõ vagy
törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ
idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el”.

A gyermekek felvételérõl a jelentkezés utolsó határnapját követõ 21 munkanapon belül
hoz döntést az érintett intézmény vezetõje. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesí-
tés kézhezvételét követõ 15 napos határidõn belül a gyermek szülõje/törvényes képviselõ-
je Nyíregyháza Megyei Jogú Város jegyzõjének címzett, de az érintett óvodának átadott
jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyerme-
ke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Az a szülõ, aki felmentést kér a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, az
óvodai beiratkozás kezdõ napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõhöz, a másolatát pedig a kötelezõ felvé-
telt biztosító óvoda vezetõjéhez.

Ha a szülõ nem önkormányzati (pl. egyházi, egyéb) fenntartású óvodába kívánja beírat-
ni a gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, a másola-
tát küldi meg a területileg illetékes jegyzõnek.

Nyíregyháza, 2019. március 28.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Április 6., szombat 19.00 Kalucsni, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad

Április 8., hétfõ 19.00 Egy õrült naplója – az Orlai Produkciós Iroda elõadása, Bérletszünet, Nagyszínpad

Április 9., kedd 17.30 Oberfrank Pál Radnóti-estje, Bérletszünet, Bencs Villa

20.00 Hogyan értsük félre a nõket? – Csányi Sándor önálló estje, Bérletszünet, Nagyszínpad

Április 12., péntek 19.30 A manó, Bemutató kamara bérlet, Krúdy Kamara

VÉGRE A SZÍNPADON IS EGYMÁSRA TALÁLNAK
Egy párt alkot végre Kosik Anita és Gulácsi Tamás a

Delila címû Molnár Ferenc-darabban, amelyik június 14-
én a Rózsakert Szabadtéri Színpad nyitóelõadása, egy-
ben a Móricz Zsigmond Színház következõ évadának elsõ
nagyszínpadi bemutatója is lesz.

– Intenzív évadot tudhatok magam mögött – nyilatkoz-
ta Tamás. – Több mint száz elõadáson vagyok túl eddig.
Óriási siker a Meseautó, a Macbeth és az Oszkár is, de
számomra még csak most jön a java. Elkezdtük próbálni a
Bob herceget, ami után a Delila címû vígjáték követke-
zik. Mindkettõben fõszerepet játszom. Szeretem az ope-
rettet, amire méltatlanul mondják: könnyû mûfaj. Göttinger
Pál nagyon jó érzékkel nyúlt a darabhoz, bonyolította,
mélyítette a történetet, megfûszerezte sajátos humorával,
miközben az eredeti anyag megmaradt. A Bob herceg volt
az elsõ kõszínházi elõadás, amiben játszottam. Elsõéve-
sen a Pesti Magyar Színiakadémián Rák Zoltánnal statisz-
táltunk a darabban. Olyan nagyságokkal lehettünk egy
színpadon, mint Béres Ilona, Agárdy Gábor. Az élet aján-
déka, hogy most a címszerepet játszhatom. Várom a régi
osztályfõnökömmel, a rendezõ Mohácsi Jánossal is a kö-
zös munkát. Biztos vagyok benne, hogy a Delila érzel-
mekben gazdag, fordulatos, szenvedélyes és humoros elõ-
adás lesz.

MÁSBA KELL BELESZERETNI

A színészházaspár hosszú idõ után végre ismét egy da-
rabban játszik. Nem lesz könnyû ugyanakkor a magán-
életet a színpad mögött hagyniuk, ugyanis végig kell majd
nézniük, hogy a színpadon a párjuknak egy másik ember-
be kell beleszeretnie. Tudják ugyanakkor, hogy színész-
ként ez a feladatuk. Mivel egy darabban próbálnak, töb-
bet tudnak majd segíteni egymásnak. Mint Anita elmond-
ta, az õ évada eddig nyugalmasnak mondható, feladatai
egyenletesen oszlottak el. Mindenre volt ideje felkészül-
ni, sõt végre a jogosítványt is megszerezheti, amire évek
óta nem jutott ideje. Egy nagyon jól mûködõ, törzsközön-
séggel rendelkezõ elõadássorozatnak, a Mûvészasztalnak
egyik közremûködõje. Idõrõl idõre kortárs magyar írókat
hív meg a MÛvész Stúdióba Kováts Dénes és felesége,
Judit. Az általuk dramatizált szövegeket állítja színpadra
Anita felolvasószínházi keretek között, miközben játszik,
díszletet, jelmezt tervez, egyeztet a zenészekkel, a vilá-
gosítóval, ragaszt avagy fest.

A SZÜKSÉGTELEN HARMADIK

– Az idén elõször Zsótér Sándorral kezdtem a Gyilkos-
ság meghirdetve címû krimit próbálni. A vele való munka
mindig felemelõ, és viszonyítási ponttá válik – folytatta. –
Szeretem, mint embert, és nagyra tartom, mint rendezõt.
Annyit követel tõlünk, mint magától: mindent. Kerekes Éva
és Szabó Márta között állni a tapsrendben megjegyzendõ
élmény. Nagy sikerrel játsszuk az Oszkárt. Nem vagyok
vígjátékokban jártas személy, de egyre jobban élvezem.
Az idei évadom fõszerepét A kék bolygóban kaptam,

méghozzá egy kétszemélyes báb fõmozgatójaként. Eddig
is csodáltam a bábszínészeket, ezután még inkább fogom.
Kónya Merlin Renátánál eszményibb partnert nem is kí-
vánhattam volna. A Delilát rettentõen várom. Egyrészt iszo-
nyúan érdekel egy próbafolyamat a Mohácsi testvérekkel,
másrészt Tomival egy párt játszunk végre. Hat évet kellett
erre várni, de eljött a pillanat! Józsa Bettinával alkotunk a
darabban „triót”. Õ a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem-
rõl érkezik. Mi sül ki a két nõ és egy férfi alaphelyzetbõl?
Majd az elõadásból kiderül.            (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Józsa Bettina, Gulácsi Tamás és Kosik Anita a Bob hercegben
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

EGYSÉGBEN AZ ISKOLA, A KLUB ÉS A CSALÁD

szellem, nyerjenek meg egy-egy feladatot a gyerekek. De
az eredményeknek csak annyi szerepe van, hogy vissza-
jelzést nyújt, hogyan játszanak. Azt gondoljuk, ha jól ját-
szanak a játékosaink, akkor eredményesek is lesznek. 16-
17 éves korban már fontos, hogy megtanítsuk a gyereke-
ket mérkõzést nyerni, 19 éves kortól jön a bajnokság érett-
ség idõszaka, amikor már az a cél, hogy egy éven keresz-
tül kiegyensúlyozott formát nyújtsanak.

Az akadémia számára a legfontosabb cél, hogy a hely-
ben született fiataloknak lehetõséget biztosítsanak a fejlõ-

JÖN AZ ÚJPEST ÉS A VÁLOGATOTT

Április 7., vasárnap 18.00 Fatum Nyír-
egyháza–Békéscsaba nõi röplabda-
mérkõzés közvetítése

Kiss Baranyi Sándor egy
éve irányítja a Nyíregy-
háza Spartacus-Bozsik

Akadémiát

désre. Ehhez szükség van az iskola, a klub és a család
hármas egységére.

– Nagyon nem értek egyet azokkal a törekvésekkel,
melyek manapság elszaporodtak. Viszik a gyerekeket egyé-
ni képzésekre, hatalmas összegeket fizetnek a szülõk a
különbözõ fejlesztõ hatásokért. Mi az akadémián igyek-
szünk a legjobb szakembereket biztosítani, tanulunk, ké-
pezzük magunkat, edzéslehetõséget biztosítunk. Ponto-
san annyit, amennyire a gyerekeknek szükségük van – tette
hozzá a Bozsik Akadémia igazgatója.

Egy éve irányítja a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik Aka-
démiát Kiss Baranyi Sándor. Az akadémia igazgatója sze-
rint a gyerekek szempontjából fontos, hogy a klub és a
család szoros kapcsolatban legyen.

Miközben a felnõtt csapat az egyik füves pályán edzõ-
mérkõzést játszik, a másikon javában készül a Nyíregy-
háza Spartacus-Bozsik Akadémia U17-es együttese. Szatke
Zoltán – Nyíregyházán minden futballszurkoló ismeri a
nevét – irányítja a munkát, Kiss Baranyi Sándor, az akadé-
mia igazgatója pedig kintrõl szemléli az edzést.

– Mindennap kint vagyok,
az irodai munka mellett fo-
lyamatosan szemmel köve-
tem az edzéseket. A munka-
társaimnak is azt szoktam
mondani, ez nem egy 8-tól
4-ig tartó munka, ez a nap 24
óráját kitölti. Futballedzõ
csak az legyen, aki ezt elfo-
gadja – nyilatkozta az igaz-
gató.

Szinte napra pontosan egy
éve vette át az utánpótlás irá-
nyítását, és sok dolgon vál-
toztatott. Bevezették a Talent
programot a legtehetsége-
sebb fiataloknak, melyeket
most újabbak követnek. Az

egyik legfontosabb változás, hogy – a legnagyobbakat ki-
véve – nem az eredmény a lényeg, hanem az egyéni fej-
lesztés.

– A célunk az, hogy minden egyes kis mérkõzést, rúgó-
versenyt úgy szervezzünk, hogy legyen meg a verseny-

Idén 15 éves az Aqua SE. A vízilabda
egyesület ebbõl az apropóból számos ün-
nepi programmal készül. Egy családi na-
pot tartanak, de szeretnének komoly csa-
patokat is vendégül látni.

– Ha elkészül az új uszoda, az Újpest
nõi együttese egy kihelyezett bajnokit ná-
lunk játszik. De ígéretünk van arra is, hogy

a magyar férfi válogatott ellátogat Nyíregy-
házára, a 2020-as EB felkészülés részeként
– nyilatkozta Szakács Roland, az Aqua SE
sportszakmai vezetõje.

Az uszoda építése jól halad, a tervek
szerint õszre elkészül.

– Megkezdõdik a kiszolgálóhelyiségek
falazása, a földmunkák lassan befejezõd-
nek. A következõ hetekben látványos mun-
kák következnek – hangsúlyozta Kõhalmi
Richárd, az Aqua SE elnöke.

A csapat célja az, hogy rövid idõn belül
egy osztállyal feljebb lépjen. Ehhez min-
den infrastrukturális feltétel adott lesz.

– A cél az, hogy rövidesen egy OB I/B-s
együttese legyen a klubnak, ez sokat segí-
tene abban, hogy a fiatal tehetségeket meg-
tartsuk – tette hozzá dr. Módy Tóbiás játé-
kos.

Tehetségek bõven vannak. Jelenleg a
magyar élvonalban is több olyan vízilab-
dás szerepel, aki Nyíregyházán kezdte pá-
lyafutását.

További sporthírek
folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu

Sajtótájékoztatón ismertette születésnapi
programját az Aqua SE
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PROGRAMOK

VII. ABIGÉL ORSZÁGOS MINÕSÍTÕ
TÁNCFESZTIVÁL

Az Abigél Többcélú Intézmény és a Pro Homo Egye-
sület idén is megszervezi Magyarország egyik legna-
gyobb és egyben legszínvonalasabb nemzetközi mi-
nõsítõ táncversenyét, az Abigél Országos Minõsítõ 
Táncfesztivált. A Tavaszi Kupa április 13-án, szomba-
ton 8 órától a Continental Arénában veszi kezdetét.

A verseny nagyságát jól tükrözi, hogy 2018-ban az
Abigél Országos Minõsítõ Táncfesztiválra több mint
2500 táncos érkezett 470 versenyszámmal. Képvisel-
tette magát Magyarország, Ukrajna, Szlovákia, Romá-
nia, s többek között Ausztria is, ezzel Magyarország
egyik legnagyobb nemzetközi minõsítõ táncverse-
nyévé vált.

MEDVÉS KÖNYV
1967 óta április 2-a, vagyis Hans Christian Ander-

sen születésnapja a nemzetközi gyermekkönyvnap. A
könyvnapi események célja, hogy olvasásra bátorítsa
a gyerekeket és felhívja a fi-
gyelmet a gyermekiroda-
lomra. Nyíregyházán, a
Móricz Zsigmond könyvtár-
ban megismerkedhettek a
kicsik a Nyíregyházi Állat-
park ismeretterjesztõ mese-
könyvének – A Medvés
könyvnek – a szereplõivel
egy író-olvasó találkozón.

– A Nyíregyházi Állat-
parknak nagyon fontos a
gyerekek szemléletformálá-
sa, és abban a különleges
helyzetben vagyunk, hogy három medvefajt is bemutat
a nyolc létezõbõl. Szerettük volna, ha látják, hogy nem-
csak jegesmedve, barnamedve és óriáspanda él a vilá-
gon, hanem számtalan különleges, nagymancsos raga-
dozó is. Soós Noémi grafikus kolléganõm segítségével
a kötetben játékosan mutatjuk be a különbözõ medve-
fajokat – hangsúlyozta Révészné Petró Zsuzsa szerzõ.

A kötet néhány hónapja készült el, és nagy sikert
aratott határon túl is. Romániába, Csehországba és
Franciaországba is eljutott az angol nyelvû változat,
és jelenleg készül a német fordítás is. A könyv megvá-
sárolható a Nyíregyházi Állatparkban.

MARGÓCSY JÓZSEFRE EMLÉKEZÜNK
A Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza Megyei Jogú

Város Önkormányzata, valamint a Magyar Nemzeti
Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
tisztelettel meghívja dr. Margócsy József kollégáit, ta-
nítványait, barátait, ismerõseit egy közös emlékezés-
re születésének 100. évfordulója alkalmából.

A megemlékezés idõpontja: 2019. április 8., 14.00
óra, helye: Nyíregyháza Északi temetõje. Találkozó a
temetõ fõbejáratánál. Emlékbeszédet mond: dr. Ha-
mar Péter irodalomtörténész, filmesztéta. Közremû-
ködik: Juhász Erika mesteroktató. Az emlékezõk egy
szál virággal róhatják le tiszteletüket dr. Margócsy Jó-
zsef sírjánál.

A Nyíregyházi Televí-
zió egy régi portréfilm-
mel emlékezik rá a Ve-
títõ címû mûsorban. Su-
gárzási idõpontok: hét-
fõ 19.30, kedd 8.00 és
21.30, szerda 9.30.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

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

Idõpont: 2019. április 9., 17.00 óra.
Helyszín: Sóstóhegy, Fácán utca 2/B,

Egészségház.

ZUMBAMARATON LESH ZSÓFIVAL – 9. jubileumi okta-
tói rendezvény meglepetésekkel április 5-én 18.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Bõvebb információ: 30/221-
1831.

LAZÍTÓ SPORTFOGLALKOZÁSOK a Jósavárosi Mûvelõ-
dési Házban április 6-án. 8.00–9.00: jógaóra futóknak – spe-
ciális jógaóra azoknak, akik rendszeresen futnak. 9.30–10.30:
gerincjóga. 11.00–12.00: hangfürdõ tibeti hangtállal. Elõze-
tes jelentkezés és információ: figeczkyemese@gmail.com.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – április 6-án 9.30–12.30: tavaszi ajtódísz készítése.
9-én 15.00–17.00: húsvéti nyuszi készítése. 11-én 15.00–
17.00: húsvéti ajtódísz készítése.

HÜVELYK MATYI. A Burattinó Bábszínház elõadásai – áp-
rilis 6-án 16.00 és 7-én 10.00: Hüvelyk Matyi. Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

A NÉPI KÉZMÛVES ALKOTÓHÁZAK ÉS MÛHELYGALÉ-
RIÁK VI. ORSZÁGOS HÉTVÉGÉJE rendezvény keretében a
Népmûvészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete programjára várják az alkotni vágyókat a Nyír-
egyháza, Széchenyi utca 20. szám alatti alkotóházukba. Áp-
rilis 6-án 11.00–15.00: Szolanics Elvira (népi iparmûvész,
fazekas): tavaszi virágok készítése agyagból. Gráf Zsuzsanna
(szövõ): szövés alapjai gyapjúfonallal és ronggyal. Magi Imre
(népi iparmûvész, fafaragó): kulcstartó készítése. Április 7-én
11.00–15.00: Fehér Mihály (népi iparmûvész, kosárfonó):
kínálókosár készítése. Rádi László (népi iparmûvész, fafara-
gó): bodzafa síp, gyûrû faragása. Szakady Kincsõ (népi kéz-
mûves, nemezkészítõ): tulipán és egyéb virágok nemezelé-
se. A rendezvény ingyenes!

RÉGI SLÁGEREK MA IS DIVATBAN – a Polip együttes kon-
certje április 6-án 16.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban.

KÖTETBEMUTATÓ. Bodnár István Partok közelítésében c.
kötetének bemutatója április 8-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Beszélgetõtárs: Antal Attila. Közremûkö-
dik: Dézsi Darinka színmûvésznõ, Tüneth együttes.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA címû ismeretterjesztõ sorozat a
Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház dísztermében.
Április 9-én 14.00: húsvéti hagyományok, népszokások. Elõ-
adó: dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató.

HOZZ EGY VERSET MAGADDAL! – rendezvény a költé-
szet napja alkalmából április 9-én 13.00 órától a Butykai Kö-
zösségi Házban.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – Sztyeppei „migránsok” a Kár-
pát-medencében a Kr. u. V. század elõtt – április 9-én 16.30-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: dr. Istvánovits
Eszter régész, tudományos titkár, Jósa András Múzeum.

BOLDOGSÁG MADÁR – BABAKÉSZÍTÉS április 9-én
17.30-tól a Kárpátaljai Reneszánsz Alapítvány és az „Arany-
kapu” Népmûvészeti Egyesület támogatásával, a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban. Elõadó: Homoljak Viktória art- és ba-
baterapeuta. Részvételi szándékát kérik, április 8-áig jelezze:
homoljakviktorija@gmail.com, 42/448-005, vagy személye-
sen a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – a Turisztikai Klub találko-
zója – vetítettképes elõadás április 10-én 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Téma: Magyar vagy! Avagy: a mesés
Kelet! – Szíria. Elõadó: Radvánszki Gábor.

SAKKSZAKKÖR április 10-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

THE DIAMOND CONCERT – dr. Granville Pillar mûsora
Neil Diamond-slágerekbõl április 10-én 18.00 órától a Vá-
rosmajori Mûvelõdési Házban.

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA (bekapcsolódás az orosi
Herman Ottó Általános Iskola Versmondó versenyébe) ápri-
lis 11-én az Orosi Fiókkönyvtárban.

POSZTOLJ VERSET ÖRÖKÖSFÖLDÖN! – április 11-én
10.00–17.00 óráig az Örökösföldi Fiókkönyvtárban.

KÖLTÉSZET NAPI ZENÉS ELÕADÁS – Karap Zoltán és
Barthus Zoltán – április 11-én 11.00 órától a Móricz Zsig-
mond könyvtárban.

VERSESKÖTET-BEMUTATÓ. Kovács István Új tavasz címû
verseskötetének bemutatója április 11-én 14.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Moderátor: dr. Bihari Albertné.
A kötetet bemutatja: a szerzõ.

SZAVALÓVERSENY, KIÁLLÍTÁS. A Fehérbot Egyesület sza-
valóversennyel egybekötött kiállításmegnyitója a költészet
napja alkalmából április 11-én a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. 14.00: szavalóverseny, 17.00: kiállításmegnyitó.

IZRAELI FILMSZEMLÉRE várja az érdeklõdõket a Deák
Ferenc Akadémia Egyesület. Második vetítés április 11-én
16.30: Blaumilch – izraeli-amerikai-német vígjáték. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár.

A VÉCSEY UTCAI FIÓKKÖNYVTÁR várja az érdeklõdõ-
ket – április 11-én 17.00: író-olvasó találkozó Chiarával. 12-
én 16.00: húsvéti szöszmötölõ.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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NYÍREGYHÁZA „ORSZÁGOS HÍRÛ
FÕRABBIJA” 1.

Dicsõségesen vonult be nemcsak a
zsidó hitközség, hanem a városunk tör-
ténetébe is az a 110 évvel ezelõtti nap,
amikor dr. Bernstein Béla fõrabbit be-
iktatták hivatalába. Pedig 1909. ápri-
lis 20-án még nem tett le semmit sem
a hitközség, sem a város asztalára.
1908 novemberében is csak egy pró-
baszónoklat erejéig jelent meg a vá-
rosban, amit hosszas gondolkodás és
tárgyalások után fogadott el, hiszen
Szombathely zsidósága is megbecsül-
te õt és elismerte munkásságát. Azon
az õszi napon azonban mindenkit
meggyõzött és a késõbbi választáson
egységesen sorakozott fel mellé az
addig megosztott és pártoskodó helyi Statusquo Izraeli-
ta Hitközség is, amely ezzel a döntésével a Friedmann
Károly 1905 decemberében bekövetkezett halála óta
üresen álló pozíciót töltötte be.

A hitközség küldöttsége Rakamazig ment új fõrabbija
elé, hogy együtt tegyék meg a hátralévõ utat. A vasútállo-
máson pedig dr. Rosenberg Emil hitközségi elnök után
Májerszky Béla polgármester köszöntötte, majd a város
díszhintaja vitte a fellobogózott vasúti úton új szolgálati

helyére, a Szarvas utcai zsinagógába.
Diadalkapun át érkezett meg a temp-
lomhoz, ahol egy szép beszéd kísére-
tében átadták neki annak kulcsait. Az
ünnepség a Szózat eléneklésével kez-
dõdött, majd egy imát követõen Ádler
Illés budapesti fõrabbi mondott beik-
tatóbeszédet, mely után az új fõrabbi
székfoglalója következett. Bernstein
mindenekelõtt az Örökkévaló kegyel-
mének adott hálát, hogy e „nagy és te-
kintélyes hitközségnek” lehet papja, és
híveinek is megköszönte a megválasz-
tása során tanúsított magatartását, mely
„fenséges ténye mindenkor életem
egyik legszebb emléke” marad. Prog-

ramadásában arra is kitért, hogy a hitközség lelki vezetése
mellett „legjobb tehetségemmel kívánom szolgálni e ne-
mes vármegye és város érdekét” is. Hittársainak társadal-
mi létét egy palotához hasonlította, melynek két pillére
„a vallásosság és a hazaszeretet”. Ezért fog munkálkodni
és erre buzdítja õket is. E gondolatokat megerõsítve a
templomi ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult.


