
CSONTOS TÁRLAT EXTRÉM SPORTOK

6 14

XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM
2019. ÁPRILIS 26.

NYÁRI TÁBOROK

2

ÚTFEJLESZTÉS

3

TÛZESETEK

7

INGYEN PARKOLHATUNK PÉNTEKEN ÉS SZERDÁN

Jó hír az autósoknak, hogy 2019. április 26-án, pénteken a Helló Nyíregyháza!
programhoz kapcsolódóan a közlekedõk ingyenesen használhatják a NYÍRVV
Nonprofit Kft. által üzemeltetett nyíregyházi parkolóhelyeket, ezen a napon nem kell
jegyet váltaniuk. A megyeszékhely legnagyobb tavaszi városi nagyrendezvénye mi-
att azonban a Kossuth tér környékén megnövekedett forgalomra kell számítani, hi-
szen több tucat program vonzza majd az érdeklõdõket. Szintén ingyenes lesz a par-
kolás május elsején, jövõ hét szerdán is. A munka ünnepén díjmentesen tehetjük le
autónkat a Városüzemeltetõ Kft. által üzemeltetett parkolókban. A nagyrendezvény
és az ünnep miatt kérik, fokozott óvatossággal vezessenek.

HÛTÕSZEKRÉNYT KAPTAK A RÁSZORULÓ CSALÁDOK
A Nyíregyháza Város Bálja 2019. alkalmából az

Electrolux Lehel Kft. 28 darab hûtõszekrényt ajánlott fel
a városnak. Ezeket az önkormányzat rászoruló családok-
nak adományozta. Az adományozóleveleket a városhá-
zán adták át szerdán.

A Nyíregyháza Város Báljainak bevételét az önkormány-
zat évek óta valamilyen jótékony célra ajánlja fel. Az el-
múlt évben például 2 millió forintot adományoztak a Jósa
András Oktatókórháznak, amelybõl az egészségügyi in-
tézmény 10 darab speciális kerekesszéket vásárolt. Dr.
Kovács Ferenc polgármester elmondta, az idei jótékonysá-
gi bál célja a szegény családok támogatása volt, és az ön-
kormányzat szociális rendszere választotta ki azokat a rá-
szoruló családokat, akik megkapják a hûtõszekrényeket.

A JÖVÕBEN IS SZERETNÉNEK SEGÍTENI

Az adományozóleveleket dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter, dr. Ulrich Attila alpolgármester és Kiss Aranka, az
Electrolux Lehel Kft. kommunikációs vezetõje adta át a
családok képviselõinek a városháza Krúdy termében. A
kommunikációs vezetõ hangsúlyozta, a cég 15 éve van
jelen a város életében és nem ez az elsõ adományozásuk.
Idén a nagycsaládosok számára ajánlottak fel 28 darab
prémium minõségû alul fagyasztós hûtõszekrényt. Remé-
li, hogy a jövõben is tudnak segíteni a térség rászorulói-
nak. A hûtõszekrényeket a NYÍRVV Nonprofit Kft. mun-
katársai csütörtökön reggel kezdték el kiszállítani az érin-
tett családok otthonába.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

DALOLTAK, TÁNCOLTAK A KOSSUTH TÉREN

A Helló Nyíregyháza! elõtt már hétfõn beköltözött a jókedv a Kossuth térre. A régi
hagyományokat felelevenítve, énekelve, vízzel teli kannákkal vonultak  Nyíregyhá-
za belvárosában a Szabolcs Néptáncegyüttes fiú táncosai, így gondoskodva arról,
hogy a csoport leányai biztosan ne hervadjanak el a következõ húsvéti ünnepig. 

SZÜLETÉSNAP
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A polgármester a kommunikációs vezetõvel közösen
adta át az adományozóleveleket
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VIKÁROS SIKEREK
Sikeresen szerepeltek a Vikár furu-

lyás növendékei a X. Országos Czidra
László Furulyaversenyen Budapesten.
Simon Janka I. korcsoport – II. díj; Cuczor
Lilla II. korcsoport – dicséret; Pristyák
Zsófia III. korcsoport – I. díj; Szentpéteri
Fanni IV. korcsoport – dicséret.

DOBOGÓN A SZÉCHENYIS DIÁK
Szabó Ákos, az NYSZC Széchenyi

István Közgazdasági, Informatikai
Szakgimnáziuma és Kollégiuma 10. D
osztályos tanulója (a képen balra) II.
helyezést ért el a Zrínyi Ilona Mate-
matikaverseny Országos Döntõjében,
Szombathelyen.

TÖBBSZEMKÖZT A VILLÁBAN
A nyíregyházi születésû Márton And-

rás volt Kováts Dénes Többszemközt so-
rozatának vendége a Bencs Villában.
Nevéhez számos színpadi szerep, film,
tévéfilm fûzõdik, rendezett és szinkro-
nizált, dolgozott asztalosként Finnor-
szágban, fõkonzulként Los Angelesben.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA
Az Idõsek Akadémiája zárótalál-

kozójának meghívott elõadója Felföl-
di László plébános volt múlt héten ked-
den a római katolikus plébánia dísz-
termében. A rendezvényen köszöntõt
mondott dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter is.

ROTARY-HÚSVÉT
A Rotary Club Nyíregyháza idén ne-

gyedszer rendezte meg városunk támo-
gatásával négy iskola több mint száz di-
ákjának Hagyományõrzõ Húsvéti Ka-
valkádját a Jósa András Múzeumban,
ahol a résztvevõket kézmûves foglal-
kozás és ügyességi verseny is várta.

KÉTEZREN A NYUSZI FUTÁSON
Az idei már a 28. Nyuszi Futás volt,

amit a Városi Stadionban rendeztek meg.
A családi sportrendezvényen több mint
kétezren vettek részt. Volt ugrálóvár,
nyuszisimogatás, nyuszivonat, cukor-
ágyú, színpadi produkciók, és persze a
közös futás sem maradhatott el.

REKORD AZ ÁLLATPARKBAN
Rekordszámú érdeklõdõ töltötte a

húsvétot a Nyíregyházi Állatparkban,
több mint 30 000 látogatót fogadott a
sóstói attrakció! Igen kedvelt volt a hús-
véti négy nap alatt a fókabemutató, a
tevegelés és a makierdõ is. Mindeh-
hez a jó idõ is hozzájárult.

JÖVÕ HÉT VÉGÉIG LEHET
JELENTKEZNI A TÁBOROKBA

Már javában tart a jelentkezés az ön-
kormányzat nyári napközis táboraiba.
Idén nyolc tábori helyszín 28 turnusába
várják a fiatalokat. Aki még nem jelezte
részvételi szándékát, az május 3-áig meg-
teheti az iskolai helyi szervezõknél.

Mint már hosszú évek óta, Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város Önkormányzata

zõknél lehet! Az igények felmérése és
összegyûjtésének határideje 2019. május
3-a.

Nyíregyháza önkormányzata idén is tá-
mogatja a diákok táborozását, így a szü-
lõknek csak az étkezésért – napi három-
szori étkezést foglal magában – kell téríté-
si díjat fizetni, ennek összege 2700 forint
egy hétre (természetesen van lehetõség

TÁBORI HELYSZÍNEK

za-Sóstóhegy, Igrice utca 6.) a 3-4-5-
6. turnusban

6. SZÕLÕSKERTI NYELVI TÁBOR
(Szõlõskerti Tagintézmény, Nyíregyhá-
za-Nyírszõlõs, Kollégium u. 54.) a 3-
4. turnusban

7. FOCITÁBOR (Szõlõskerti Tagintéz-
mény, Nyíregyháza-Nyírszõlõs, Kollé-
gium u. 54.) az 5-6-7. turnusban

8. GÖLLESZ TÁBOR (Göllesz Viktor
Speciális Szakiskola és Általános Iskola
és EGYMI, Nyíregyháza, Báthory u.
30.) az 5-6. turnusban (kizárólag az
iskola tanulói részére)

1. MÚZEUMFALU (Nyíregyháza-Sós-
tógyógyfürdõ, Tölgyes utca 1.) az 1-2-
3. turnusban

2. KIS VAKOND TÁBOR (Nyíregyhá-
za-Sóstógyógyfürdõ, Szódaház utca 4–
6.) az 1-2-3-4-5-6-7-8. turnusban

3. ZELK SPORTTÁBOR (Zelk Zoltán
Tagintézmény, Nyíregyháza, Krúdy
Gyula u. 29.) az 1-2-3. turnusban

4. ÚSZÓTÁBOR (Szent Miklós Görög-
katolikus Általános Iskola, Nyíregyhá-
za, Bethlen Gábor u. 16.) a 3-4-5. tur-
nusban

5. SÓSTÓHEGYI NYELVI TÁBOR (Sza-
bó Lõrinc Tagintézmény, Nyíregyhá-

idén is lehetõséget biztosít valamennyi
nyíregyházi állandó lakhellyel rendelkezõ
általános iskolai tanuló részére, nyári nap-

90. SZÜLETÉSNAP
90. születésnapját töltötte a napok-

ban a nyíregyházi Nánási Jánosné.
Marika nénit a nagy nap alkalmából dr.
Horváthné dr. Veisz Katalin önkor-
mányzati képviselõ, valamint Bodzás
Sándorné, a szociális és köznevelési
osztály munkatársa is felköszöntötte.

közis táborban való részvételére. Sziky
Károlyné programkoordinátor szerkesztõ-
ségünk megkeresésére elmondta, csakúgy
mint korábban – kedvezményes áron –,
most is 1600 támogatott helyet tudnak biz-
tosítani. A tábori jelentkeztetés már el-
indult, jelentkezni az iskolai helyi szerve-

kedvezmény igénybevételére is, az erre
való jogosultságot viszont a szülõknek hi-
telt érdemlõen igazolniuk kell), illetve –
amennyiben igénylik – a buszos szállítás
költségét, ami 3600 Ft/hét/fõ. Aki több tur-
nusban szeretné gyermekét táboroztatni,
az önköltséges áron megteheti majd, amely
16  500 Ft/hét/fõ. Az elsõ turnus június 17-
én indul, az utolsó pedig augusztus 9-én
ér véget.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TURNUSOK IDÕPONTJAI:

1. turnus: 2019. június 17–21.

2. turnus: 2019. június 24–28.

3. turnus: 2019. július 1–5.

4. turnus: 2019. július 8–12.

5. turnus: 2019. július 15–19.

6. turnus: 2019. július 22–26.

7. turnus: 2019. július 29–augusztus 2.

8. turnus: 2019. augusztus 5–9.
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NEMSOKÁRA KÉSZ A MEGÚJULT TÖRZS UTCA
KANYARODÓSÁVOK, KÖRFORGALOM, FRISS ASZFALT ÉS JÁRDÁK SEGÍTIK A KÖZLEKEDÉST

A Törzs utca fontos ütõere a város közlekedésének. Az
Örökösföld szélén, vagy másik nézõpontból: egy néhány
esztendõ alatt kiépült lakópark mentén húzódó szakasz
több szempontból is komfortos lesz (részben már: lett)
egy nyertes önkormányzati-uniós projekt keretében. Aki
arra jár, több ponton is érzékelheti a munkavégzést, a
polgármesteri hivatalnál utánajártunk, mi is készül pon-
tosan.

Hivatalosan így hangzik a hír: Nyíregyháza MJV Ön-
kormányzata 1,5 milliárd forint, 100%-os, vissza nem té-
rítendõ támogatást nyert a „Fenntartható városi közleke-
désfejlesztés” címû, TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azo-
nosítószámú pályázat megvalósítására. A fejlesztés során
a Törzs utcán a Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi
úti csomópontokat építik át, valamint a Semmelweis utca
és az Orosi út között gyalogosjárdát építenek a közleke-
désbiztonság növelése érdekében. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A KÉT VÉGÉN KANYARODÓSÁVOK

Nézzük a részleteket a pályázatok és projektmenedzs-
ment referatúra tájékoztatása alapján! Tavaly beszámol-
tunk róla, hogy megtörtént a Törzs utca Pazonyi úti cso-
mópontjában egy új, önálló jobbra kanyarodó sáv kiépí-
tése, mintegy 110 méter hosszúságban, enyhítve a koráb-
bi torlódásokat, zsúfoltságot – és örömmel el is kezdtük
használni... Az utca másik végén, a 41-es számú fõút cso-
mópontjában a meglévõ jobbra kanyarodó sávot hosszab-
bították meg 50 méterrel, ami a forgalomáramlás szabá-
lyozottabb lebonyolítását teszi lehetõvé. Itt április 15-én
kezdõdött el a mûszaki átadás-átvételi eljárás. A burkolati
jelek felfestése és a közlekedési jelzõtáblák kihelyezése
történik a napokban, bár a gyakorlatban már élvezhetjük
az ütemesebb haladás elõnyeit.

AZ OROSIAKNAK IS JOBB

Maradjunk továbbra is gondolatban a Törzs utca ezen
végénél, a Semmelweis utca és az Orosi út között ugyanis
gyalogosjárdát is kialakítanak, már tulajdonképpen hasz-
nálhatóan. Ez a hálózati elem alkalmas biztosítani az Oros
településrészen lakók Nyíregyháza centruma felé történõ
biztonságos haladását Örökösföld településrész érintésé-
vel. A szakaszt a kivitelezõ – szaknyelven szólva – készre
jelentette, a mûszaki átadás-átvételi eljárás a héten kez-
dõdött. Lapzártánk idején a padka rendezésén és a rézsûk
helyreállításán dolgoztak.

KÖRFORGALOM JÚNIUSRA

A projekt egyik legfontosabb eleme a Törzs utca–Sem-
melweis utcai új, négyágú körforgalom, mely mind a Törzs
utca, mind pedig a keresztezõ Semmelweis utca közúti

közlekedésbiztonságát, egyenletes forgalomáramlását is
hivatott szolgálni. A fejlesztés részeként megtörténik a fo-
gyatékossággal élõ emberek, a gyalogosok, valamint a ke-
rékpárosok csomópontokon keresztül történõ biztonságos
átvezetése is. Most a vízkiváltás van folyamatban, vala-
mint a külsõ szegélyek építése történik, a kivitelezés vár-
hatóan júniusban fog befejezõdni.

KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK

További, a városrészt érintõ fejlesztés, hogy tavaly meg-
újult a Szalag és Semmelweis utcák burkolata. Várhatóan
ez év második negyedévében fog befejezõdni a Törzs utca
felújítása. A kérdés felmerülhet, hogy miért a jövõ idõ hasz-
nálata, hiszen már tulajdonképpen az „új” Törzsön gurul-
hatunk? Azért, mert a projekt komplexebb, s nem szimp-
lán az aszfaltszõnyeget érinti. Persze a legfontosabb, hogy
az útburkolat a Szalag és a Semmelweis utca között közel
1 kilométer hosszan újul meg, de emellett új burkolatot
kapnak a lakóterület csatlakozó útjai, átépítik a meglévõ
buszöblöket, illetve kiépítik a hiányzó járdaszakaszokat is.

MÉG KÉT KÖRFORGALOM

Ma már az is természetes, hogy a Család utca Szalag
utca–Pazonyi út közötti szakaszán is biztonságos, kényel-
mes a haladás – ez a felújítás még 2018-ban, egy másik
projekt keretében készült el. Többen kérdezték, hogy mi-
ért csak addig? Mert ez egy nagyobb szabású terv része,
ugyanis az elkövetkezõ idõszakban két további körforga-
lom is ki fog épülni Örökösföldön. Az egyik a Család utca
Belsõ körúti, míg a másik a Család–Szalag utcai csomó-
pontban fog megvalósulni.

ÁTGONDOLT FEJLESZTÉSEK
ÖRÖKÖSFÖLDÖN IS

– Jó példája ez az örökösföldi felújítássorozat annak,
hogy a városvezetés stratégiában gondolkodik és a beru-
házások egymásra épülnek, illetve kiegészítik egymást –
nyilatkozta a Naplónak dr. Kovács Ferenc polgármester.
– A városrész útjainak jelentõs része megújult vagy meg-
újul, melyek nemcsak az itt élõknek teszik biztonságo-
sabbá, kényelmesebbé a közlekedést, hanem az átme-
nõ forgalmat is könnyítik. Ezt a célt szolgálják a régóta
áhított kanyarodósávok, körforgalmak, és a gyalogosok
komfortját is növeljük. Sokszor több különbözõ projekt-
bõl vagy akár saját forrásból valósítjuk meg ezeket, ezért
lehet az idõbeli eltolódás, de a cél ugyanaz: az életkö-
rülmények javítása, a korszerûsítés.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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A DAL EREJÉVEL

10. TAVASZI HANGVERSENY

Április 28-án, vasárnap 17 órától tartja
meg a 10. Tavaszi Hangversenyét a Szabol-
csi Koncert Fúvószenekar a Nyíregyházi
Zsinagógában. Bakó Levente Liszt-díjas
trombitamûvész, karmester vezényletével
Gershwin legnépszerûbb szerzeményei
csendülnek fel. Az est programjában termé-
szetesen szerepel a Kék rapszódia, részlet
az Egy amerikai Párizsban címû mûbõl, va-

lamint a Porgy és Bess nagyopera népszerû
dallamai. Ráadásként Sztrájk of the band
stílusban egyvelegeket tervez a zenekar. A
Gershwin Esten közremûködik Pozor István
zongoramûvész. Dr. Ulrich Attila alpolgár-
mester az esemény sajtótájékoztatóján ki-
emelte, a zsinagóga épületének akusztikája
kiváló, ezért reméli, sokan elmennek majd a
hangversenyre, amelyre a belépés ingyenes.

A dal erejével a leukémia ellen – jóté-
konysági délutánt tartanak április 28-án
16.00 órától a Kodály Zoltán Általános Is-
kolában. Elõadók: Bíró Éva, Bózsár Kati,
Csók Ili, Fodor Erzsébet, Gáspár Anni, Mé-
száros János Elek, Nagy Anikó, Sarkadi

László. A mûsor fõvédnöke: dr. Kovács Fe-
renc, Nyíregyháza polgármestere. Mûsor-
vezetõ: Farkas Tünde. Néptánc: Bede Ró-
bert és Bácsa Dóra. Zenekar: Lukács Fe-
renc és népi zenekara. Szerkesztõ-rende-
zõ: Sarkadi László.

A 99,4 Sunshine FM és a Lógjunk
Anyuval Tánccsoport a Budai ikrek,
Zsombor és Lia, valamint az édesapa,
Budai Ferenc megsegítésére jótékony-
sági koncertet szervez  május 4-én,
szombaton 14.00 órától Nyíregyházán,
a Szabadság téren, ahol támogatói je-
gyek megvásárlásával járulhatnak hoz-
zá a család megsegítéséhez.

Az is fontos küldetése a szervezõknek,
hogy felhívják a figyelmet a szülés utáni
depresszió veszélyeire, ugyanis a statisz-
tikák szerint az elsõ babás édesanyák 80
százaléka szenved ebben, de többségük-
nél az elsõ órák, napok után elmúlik. Tíz
százalékuk esetében viszont szakember
segítsége kell ahhoz, hogy átlendüljenek
ezen a mentális állapoton.  A kezdemé-
nyezéshez csatlakoztak egészségügyi
szakemberek és a Rotary Club Nyíregy-
háza, valamint a mûsor fellépõi, azaz a
Karmapirin, a Tibi a hegyrõl, a Mentha
Project, a Lógjunk Anyuval Tánccsoport,
a Milord Duó, a Princess balett, a 2 Step
Dance, a Szabolcs Néptáncegyüttes és
a Golden Dance. A Nyíregyházi Alap-
ellátási Igazgatóság szakemberei, védõ-
nõi szívesen válaszolnak az érdeklõdõk
kérdéseire, ahogy a Jósa András Oktató-
kórház Szülészet-nõgyógyászati Osztá-
lyának munkatársai is. De nemcsak a
szülõknek kínálnak szórakozási lehetõ-
séget erre a délutánra, hanem a gyere-

kek is elfoglalhatják magukat az
ugrálóvárban. Balogh Béla, a Sunshine
ügyvezetõje a Nyíregyházi Televíziónak
elmondta, a kollégákkal együtt döntöt-
tek úgy, hogy a nyíregyháziakat megrá-
zó tragédia érintettjeinek segítenek. A
rendezvény fõvédnöke: dr. Szabó Tün-
de sportért felelõs államtitkár. – Mikor
meghallottam a szörnyû tragédiát, azon-
nal felvettem a kapcsolatot a családdal.
Nagyon örülök, hogy egy olyan össze-
fogás jött létre Nyíregyházán, a Sunshine
FM és a Lógjunk Anyuval Tánccsoport
kezdeményezésére, melynek lényege,
hogy megsegítsük a félárván maradt iker-
párt. És üzenete is van ennek a május 4-
ei koncertnek, hiszen a depresszió, mint
betegség, amely érheti a szülõ nõket, az
egy mentális állapot. Igenis fel kell hívni
a figyelmet rá, és ne csak a családon
belül beszéljünk errõl, hanem vigyük ki
e keretek közül és segítsük az édesanyá-
kat, a szülõ nõket, a kismamákat, hogy
könnyebb legyen a helyzetük – fogalma-
zott szerkesztõségünknek dr. Szabó Tün-
de sportért felelõs államtitkár. Aki támo-
gatni szeretné a kezdeményezést, az ke-
resse fel a www.sunshinefm.hu web-
oldalt, ahol minden részletet megtalál az
adományok eljuttatásához.

A támogatott család: Budai Ferenc az
édesapa, Lia és Zsombor az ikrek. Bu-
dai Ferenc alszámla:  K&H 10404405-
78555551-56501028.

JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY
A BUDAI IKREK MEGSEGÍTÉSÉRE

Bakó Levente, Nyíregyháza díszpolgára és dr. Ulrich Attila alpolgármester
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CSALÁD ÉS KARRIERPONT
NYÍLT NYÍREGYHÁZÁN

Elindult Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának legújabb
projektje, amelynek középpontjában a nõk
és a családok állnak. A Polgármesteri Hi-
vatal a Mindennapok Nõi Szemmel Egye-
sülettel konzorciumban valósítja meg,
mintegy 200 millió forint európai uniós tá-
mogatásból a „Nõi Információs és Szol-
gáltató Központ létrehozása Nyíregyhá-
zán” címû pályázatot.

– Nyíregyháza számára is kiemelten fon-
tos a foglalkoztatási helyzet javítása és ez-
zel összhangban egy optimális foglalkoz-
tatási szerkezet kialakítása. Az a program,
amellyel most megszólítjuk a hölgyeket,
azokra vonatkozik, akik valamilyen szem-
pontból nem tipikus foglalkoztatási hely-
zetben vannak. Például pályakezdõk, 25
év alattiak, megváltozott munkaképességû-
ek, tartósan munkát keresõk vagy otthonuk-
ban idõs, esetleg beteg hozzátartozót gon-
doznak. A program másfél, két éve alatt
igyekszünk számukra lehetõségeket kínál-
ni, tanácsokat, konkrét állásokat, életveze-
tési és egyéb tanácsokat is adni – mondta
el dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának címzetes
fõjegyzõje.

GYERMEKFELÜGYELETET
IS BIZTOSÍT

A Polgármesteri Hivatalban megnyílt iro-
da többek között ingyenes jogi, mentálhi-

giénés tanácsadásokat is nyújt, továbbá a
pályázati programok mellett gyermekfel-
ügyeletet is biztosít. Kiemelt feladata a nõk,
a családok helyzetének javítása közvetlen
és közvetett segítségnyújtással, a munkál-
tatók és a munkavállalók közötti együttmû-
ködés elõsegítése, a család és a munka
összeegyeztethetõségének érdekében.

– Elsõsorban várjuk azon nõket, kisgyer-
mekes anyákat, gyedrõl, gyesrõl visszaté-
rõket, nagycsaládosokat, szociális hátrány-
ban szenvedõket, édesapákat, nagyszülõ-
ket, akik szeretnének visszatérni a munka
világába és nehézséget okoz ez számukra
– mondta el Tukacs Ágota, a projekt szak-
mai vezetõje.

Az iroda nyitvatartási idõben várja
az érdeklõdõket Nyíregyházán, a Kos-
suth tér 1. szám alatt.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
A regionális és összehangolt JOGPONT-

ok ingyenes jogi segítséget nyújtanak a
munka világában és európai uniós támo-
gatással valósulnak meg. A jogsegélyszol-
gálat területei: munkajog, cégjog, társada-
lombiztosítás és adójog. A projekt szerdai
sajtótájékoztatóján elhangzott, a szemé-
lyes ügyfélfogadás a jogi segítség legtelje-
sebb, legnépszerûbb formája.

Szakképzett jogászok az ország több
mint 130 településén személyre szabott
tanácsadással és jogi felvilágosítással, akár
iratmintákkal is segítik az érintetteket jogi
problémájukban.

JOGPONTOK

– Az Észak-alföldi régióban összesen 34
helyszínen érhetõ el JOGPONT és így in-
gyenes jogi tanácsadás. Munkáltatók és
munkavállalók is kérhetnek segítséget, ta-
nácsot – mondta Rettich Tamás projektme-
nedzser.

LEJÁRT, DE FOLYTATJÁK

– Maga a projekt 2016 júliusában indult
és a mai napig itt, az Észak-alföldi régió-
ban több mint 32 ezer esetben vettek igény-
be szolgáltatást. A projekt lassan lejár, szep-
tember végéig folytatódik, de vár még ránk
egy adminisztrációs egyeztetés, így októ-
bertõl újfent, teljes erõvel tovább folytató-
dik majd a projekt, mûködik majd a háló-

zat; erre már aláírt támogatási szerzõdés-
sel is rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy
2021. december 31-éig ez a szolgáltatás
itt, a régióban, azon belül a megyében is
biztosan és továbbra is ingyenesen lesz el-
érhetõ.

NYÍREGYHÁZÁN KETTÕ IS VAN

Megyénk 9 településén mûködnek JOG-
PONT-ok, Nyíregyházán kettõ is, a Dózsa
György u. 9. szám, valamint a Bocskai u.
3. szám alatt. Városunkban a szolgáltatá-
sok hétfõn, kedden és szerdán érhetõek el
a délutáni órákban.

MUNKAVÁLLALÓKNAK IS SEGÍT

Az eddigi adatok szerint az Észak-alföl-
di JOGPONT-okat 2016. július elsejétõl fel-
keresõk több mint fele munkavállaló volt,
a leggyakrabban munkajogi kérdések,
problémák merültek fel. A legnagyobb ér-
deklõdés a munkaviszony megszûnése,
megszüntetése, a munka- és pihenõidõ, il-
letve a munkaviszony létesítése ügyekben
történt.

A szolgáltatás ingyenesen hívható
zöldszámon, valamint online módon,
akár e-mailen keresztül is elérhetõ
(www.jogpontok.hu oldalon keresztül).
Ingyenesen hívható telefonszám: 06-
80/778-800.

 (Szerzõ: Dér Vivien)
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KIRÁLYI CSALÁDOK TAGJAI A MÚZEUMBAN
MESSZEMENÕ KÖVETKEZTETÉSEKET VONHATUNK LE A CSONTOKBÓL

Az ember eltûnõdik egy-egy koponya láttán: milyen
lehetett az egykor eleven emberi arc? Különös érzés be-
legondolni, hogy a csontváz néhai tulajdonosa valaha
mozgott, falatozott, szeretett. Az pedig valóságos rejtély-
nek tûnhet, hogy szép vagy csúnya, fiatal vagy öreg volt-
e. Pedig a tudomány segítségével ma már bármely ép
koponyára visszavarázsolható az „eredeti” arc. Ezt mu-
tatják most be a Jósa András Múzeumban, ahol még több
mint egy hónapig látogatható a legújabb, Szóra bírt csont-
jaink címû kiállítás.

A kiállítás célja, hogy bemutassa az antropológiát, a
történeti embertani kutatásokat, azok lehetõségeit, és meg-
ismertesse a látogatókkal a régen élt emberek mindennap-
jait, egészségi állapotát, betegségeit. Az arcrekonstrukci-
ók segítségével megelevenítse a Magyarország területén
élt emberelõdök jellemzõ vonásait, megjelenítse a törté-
neti korszakokban élt emberek arcvonásait, a köznépét
csakúgy, mint az elõkelõkét, köztük királyi családhoz tar-
tozókét is. (Látható Dobó István, Janus Pannonius, Rotter-
dami Erasmus, III. Béla és felesége, Antiochiai Anna, vala-
mint Szent László is.)

IGAZI NYOMOZÁS VESZI KEZDETÉT

A kiállítás látogatói maguk is tevékeny részesei lehet-
nek az embertani kutatásoknak, például egy medence-
csontból megbecsülhetik a valaha élt embertársunk ne-
mét, életkorát. Az összehasonlító combcsontok sorozatá-
ból, az antropológusok által használt képletekkel pedig
megbecsülhetik akár elõdeink testmagasságát is.

TÖBB EZER ÉV TÁVLATÁBÓL IS...

A látogatók igazi történelmi antropológusokká válhat-
nak néhány órára – akiknek feladata a múltban élt embe-
rek biológiai rekonstrukciója is, de van bennünk egy olyan
igény, hogy szeretnénk a tudományos vizsgálatokból le-
vont következtetéseinken túl többet megtudni magáról az
emberrõl, aki valaha „valaki” volt: valakinek a gyereke,

CÉL AZ ÖTVENEZER LÁTOGATÓ

Dr. Rémiás Tibor, a múzeum igazgatója elmondta, a
mostani, Szóra bírt csontjaink címû természettudományi
kiállítást, mint ismert, egy korábbi is megelõzte. A Jég-
korszak március 31-éig fogadta a látogatókat, számuk
pedig minden várakozást fölülmúlt, hiszen több mint 15
ezren voltak rá kíváncsiak.

A mostani kiállítás iránt is nagy az érdeklõdés, de
szeretnének újabb rekordot dönteni. Erre pedig jó esé-
lyük is van, hiszen még június másodikáig látogatható
a kiállítás. Tavaly – jubileumi év volt – egész évben 62
ezer látogatót fogadott a múzeum, az igazgató bízik
benne, idén is legalább 50 ezren betérnek hozzájuk.
Attrakcióból pedig van bõven: a Szóra bírt csontjaink
címû kiállítást Szinyei Merse Pál 80 alkotása követi
majd.

testvére, barátja, majd házastársa. Vajon milyen lehetett
az arca és a személyisége? Milyen lehetett az életútja,
mennyi öröm és bánat, jólét és nélkülözés, netán szenve-
dés vagy betegség jutott osztályrészéül? Az arcrekonstruk-
ció segítségével a múlt embere megelevenedik akár több
ezer év távlatából is.

NAGYÍTÓ ALATT A KÉZ

Az ember nem csak szavakkal kommunikál. A nyel-
vi jeleken kívül használjuk arcunkat, testünket, kezün-
ket is. A kiállításban nagyító alá vehetjük az emberi
kezet. A kéz nemcsak taglejtésével, gesztikulációjá-
val válik kifejezõvé társalgás, szónoklás, pantomim
és színészi alakítás során, hanem akár nyugalomban
is jelzi birtokosának korát, nemét, betegségeit, esetleg
foglalkozását, vagy akár hobbiját.
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LÁNGOKTÓL A BRUTÁLIS AUTÓBALESETEKIG
TÛZOLTÓPARANCSNOKKAL ÉRTÉKELTÜK A NYÍREGYHÁZI PANELTÛZ ESETEKET

Múlt héten bejárta a világsajtót a hír, hogy április 15-én
este tûz ütött ki a párizsi Notre-Dame-ban. A lángok követ-
keztében beomlott a székesegyház csúcsa, és ledõlt a né-
gyezeti huszártorony. A kivezényelt közel félezer tûzoltó-
nak másnap hajnalra sikerült megfékeznie a tüzet. A cím-
lapokra azonban szûk egy nappal késõbb már helyi hírek
kerültek, már ami Nyíregyházát illeti. Itt is tûz ütött ki, csak-
hogy annak forrása egy Fazekas János téri 10 emeletes pa-
nelház volt, ahonnan 90 embert kellett kimenekíteni. És a
„cunami” csak folytatódott. Három nappal késõbb már az
Ószõlõ utcán dolgoztak tûzoltóink, szintén paneltûzben...

Ha megkérdeznénk egy tucat gyereket, hogy mi szeret-
ne lenni, ha nagy lesz, minden második biztosan azt felel-
né: tûzoltó, hiszen nagyon sok mesesorozat kedvelt figu-
rái õk. Aztán amikor beszélget az ember egy igazi tûzol-
tóval, kiderül, milyen keveset tudunk róluk. Nem gondo-
lunk bele, hogy õk azok, akik a balesetben összeroncso-
lódott autókból sérülteket mentenek ki, kútba esett gyer-
meken segítenek, felforrósodott gázpalackot hoznak ki égõ
házból, vagy éppen füsttel teli, 10 emeletes panelházban
fékezik meg a lángokat, hátukon 18 kg súllyal. Ha kell
éjszaka, ha kell hajnalban, esõben, szélben, karácsony-
kor vagy éppen húsvétkor, az életüket kockáztatva is...

TÖBB MINT EZER ESET

A Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság tûzol-
tói tavaly 1035 esetben avatkoztak be, ami azt jelenti, hogy
naponta átlagban háromszor vonultak ki. Az elmúlt évek-
ben szerencsére nem volt jellemzõ a középmagas, magas

épületekben keletkezett tûz Nyíregyházán, azonban idén,
csak áprilisban, már volt három is. Április 4-én berende-
zési tárgyak kaptak lángra egy Vasvári Pál utcai társasház
hatodik emeleti lakásának erkélyén. A munkálatok idejé-
re több mint húsz embernek kellett elhagynia az otthonát.
Április 16-án Örökösföldön, a Fazekas János téren állt lán-
gokban egy 6. emeleti panellakás. A lángok a felette lévõ
emelet erkélyét is elérték. 90 embert kellett kimenekíteni
a füsttel teli épületbõl. Április 19-én pedig egy Ószõlõ ut-
cai társasház negyedik emeleti lakásában keletkezett tûz.

A TELJES ÁLLOMÁNY KIVONULT

– Szerencsére ritkák a középmagas épületekben kelet-
kezõ tüzesetek, amelyek során be kellene avatkoznunk,
idén azonban volt már három is. Egy ilyen riasztás esetén
a tûzoltóság szinte teljes állománya kivonul és beavatko-
zik – tájékoztatta szerkesztõségünket a Nyíregyházi Hi-
vatásos Tûzoltó-parancsnokság tûzoltóparancsnoka, Toldi
András tû. alezredes. Kilenc gépjármûvel rendelkezünk,
és a mi szabályzatunk szerint öt riasztási fokozat van (nö-
vekvõ sorrendben ezek a mind nagyobb erõket igénylik).
Kettes fokozat volt érvényben a Vasvári Pál utcai tûzeset-
nél, a Fazekas János térinél viszont már négyes. Még a
szomszéd megyébõl, Hajdúnánásról, Nyírbátorból, és töb-
bek között Kisvárdáról is vonultak hozzánk bajtársak. Egy
ilyen középmagas épületben általában több száz ember
lakik. Az örökösföldi tûznél is 10 emelettel kellett számol-
nunk – ez emeletenként 8 lakást jelentett –, vagyis 90 em-
bert kellett kimenekítenünk. Ilyenkor pedig a legnagyobb

kihívást az egyszerre történõ tûzoltás és az életmentés je-
lenti, amelyeknek párhuzamosan kell történnie.

„A TÛZOLTÓK ÚGY NÉZTEK KI,
MINT A KARÁCSONYFÁK”

– Mind a három beavatkozásnál úgy néztek ki a tûzol-
tók, mint a karácsonyfák. Az örökösföldi paneltûznél pél-
dául 15–18 kg plusz súly volt rajtuk, hiszen a védõfelsze-
relésükön túl, vitték magukkal a tömlõket, a légzõkészü-
léket, a sugárcsövet, a kézilámpát és a mentõkötelet is.
Erre azért volt szükség, mert a hatodik emeleten keletke-
zett a tûz, vagyis nem volt idõ arra, hogy a tûzoltók fel-le
járjanak a földszint és az emelet között. A mentési cso-
portunknak egyébként a liftbõl is ki kellett menteniük két
embert – mindemellett az égõ szinten – és a fölötte lévõ
szinteken végezték a kiürítést, ami nagyon nagy erõt igé-
nyelt, nagy csapatmunkára volt szükség –, de a városi rend-
õrkapitányság járõrei is segítettek, akik a tûz alatti szintrõl

kezdték meg a kiürítést. Óriási segítség volt a rendõrbaj-
társak munkája, hiszen a lépcsõház szinte pillanatok alatt
megtelt füsttel.

BE KELLETT TÖRNI AZ ÖSSZES ABLAKOT

– A lakásban keletkezõ égéstermék kijutott a lépcsõ-
házba is, áramtalanítanunk kellett a panelházat, vagyis
az egész lépcsõházban sötét volt, amit a füst megtöl-
tött. Az ilyen középmagas, magas épületek legfelsõ szint-
jén mindig van egy nyomógombbal mûködõ nyitószer-
kezet, ami bukó elektromos rendszerrel automatikusan
kinyílik, és kéményhatás keletkezik. Vagyis a friss hi-
deg levegõ kitolja maga elõtt a füstöt és az égéstermé-
keket. Itt ez nem valósult meg, mert nem nyílt ki a be-
rendezés. Be kellett törnünk az összes ablakot, meg a
szellõzõket.

MÉG ZAJLIK A FELÜLVIZSGÁLAT

A parancsnok azt mondja, még mindhárom esetben
zajlik a tûzvizsgálat, hogy mi okozhatta, de fontos hang-
súlyozni, vannak bizonyos szabályok, amelyeket be kell
tartani. Többek között felül kell vizsgálni a biztonsági be-

rendezéseket – a füstelvezetõ nyitóberendezés az
örökösföldi panellakásban nem mûködött – és nem sza-
bad nagyobb berendezési tárgyakkal a lépcsõházak me-
nekülési útvonalát eltorlaszolni. Nyíregyházán 135 tízeme-
letes épület és 2 magas épület – Ungvár sétány 1. szám és

a 14 emeletes – található. Ezekben évente 7-8 esetben
történik kisebb-nagyobb tûzeset.

MAGAS SZINTEN, HIBA NÉLKÜL

– Ha az elmúlt 20 év beavatkozásait nézzük, akkor kije-
lenthetjük, a tûzoltóink mindig hiba nélkül, a lakosság vé-
delme érdekében olyan magas szinten látták el munkáju-
kat és avatkoztak be, ami példaértékû megyén és országon
belül is – hangsúlyozta a parancsnok.

A TÛZOLTÓ MUNKÁJÁNAK KÖSZÖNHETÕ,
HOGY TUD JÁRNI

– Persze, nem azért dolgozunk, hogy elismeréseket
kapjunk, de mindig nagyon örülünk, ha bejön hozzánk
valaki és köszönetet mond. A Debreceni úton, a Metró
áruháznál történt egy baleset. Egy autó felcsavarodott a
villanyoszlopra, egy hölgy ült benne, aki beszorult és
ki kellett vágni õt a gépjármûbõl. A tûzoltó mozzana-
tos, aprólékos, precíz munkájának köszönhetõ, hogy a
hölgy tud járni. Bejött a tûzoltóállomásra, és megkö-
szönte, amit érte tettek.

BÁRMI TÖRTÉNIK, NEM IJEDNEK MEG

Bár sajnos nincs olyan nap, hogy a tûzoltóknak ne kelljen
valahol beavatkozniuk, de ha éppen nincs riasztásuk, akkor
gyakorlati és elméleti foglalkozásokon vesznek részt. Van,
hogy a méhtelepen balesetet szimulálnak és feladatuk, hogy
feszítõvágó berendezés segítségével minél hamarabb szaba-
dítsák ki a beszorult személyt, vagy éppen mentõkkel tarta-
nak közös képzést, esetleg arról tanulnak, miként kell bal-
eset bekövetkezte esetén hibrid autókat áramtalanítani, vagy
tûz esetén napelemrendszert kiiktatni. A tûzoltóknak riasz-
tás esetén éjjel-nappal 2 percen belül el kell hagyniuk a lak-
tanyát. A parancsnok azt mondja, bármi történik, õk nem
ijednek meg és megoldanak minden helyzetet.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SZÜLETÉSNAP

L. TÓTH LÁSZLÓ 90 ÉVES
A 90 éves L. Tóth Lászlót köszöntötték múlt szerdán a

Váci Mihály Kulturális Központban. A város által Életmû-
díjjal is elismert korábbi népmûvelõ, mûvelõdésiház-igaz-
gató, rádiós, tévés és konferanszié családjával, barátai-
val együtt ünnepelt. A tisztelõi által szervezett rendez-
vényt az õ verseivel fûszerezték, melyeket Ilyés Ákos szín-
mûvész tolmácsolt.

– Jókívánságaink kifejezéséül és tiszteletünk jeléül nagy
szeretettel kívánok önnek jó egészséget és további hosszú,
boldog életet – ezekkel a polgármester által üzent szavak-
kal köszöntötte dr. Rákóczi Ildikó önkormányzati képvi-
selõ L. Tóth Lászlót 90. születésnapja alkalmából. Ám ez
nem egy szokványos, a kerek évforduló alkalmából a szép-
korút oklevéllel köszöntõ aktus volt, hiszen nem az ottho-
nában történt, hanem közönség, azaz a családja és népes
baráti, tisztelõi köre elõtt, egy komplett program kereté-
ben.

ÉLETÚT

A sokak által ma már versmondó Tóth Laci bácsiként
ismert ünnepeltet dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múze-
um igazgatója mutatta be. – Az ünnepeltet többször meg-
látogattam, és nyolcórányi magnófelvétel készült az õ éle-
tébõl, tehát abból csipegetek most idézeteket. Budapes-
ten született, éppen ma 90 éve, 1929. április 17-én.

MEGBECSÜLIK „ÚJ” OTTHONÁBAN

L. Tóth László 46 esztendõvel ezelõtt, második felesége
révén érkezett Nyíregyházára, s lett elismert népmûvelõ,

hiszen a városi mûvelõdési házat is igazgatta, de megbe-
csült tagja volt riporterként és jegyzetíróként a Magyar
Rádió Nyíregyházi Körzeti Stúdiójának – munkásságát
rengeteg felvétel õrzi a könyvtár archívumában, s gyak-
ran feltûnt az induló, akkor Városi Televízió képernyõjén,
mint például egy-egy lakótelepet bemutató mûsor szer-
kesztõje, vezetõje.

„PUZZLE-EMBER”

L. Tóth László puzzle- vagy mozaikembernek tartja
magát. Sokoldalúságára jellemzõ, hogy rengeteg verset írt,
és magas színvonalon elõ is adja mai napig is a magyar-
és világirodalom bõ termését, korábban versmondó mû-
helyt is vezetett – elõadómûvészi énjét Váci-, Radnóti- és

Kosztolányi-díjjal ismerték el, honismereti munkáját pe-
dig Bél Mátyás-díjjal, a várostól Életmû-díjat kapott. Több-
ször láthattuk színpadi szerepekben, de még többet kon-
feransziéként jelentõsebb városi és megyei rendezvénye-
ken.

FONTOS A HIVATÁSTUDAT

90 év tapasztalatát leszûrve azt üzeni, mindenki olyan
munkát válasszon, amiben szeret dolgozni és a hivatása
legyen, szolgálatként fogja fel, valamint tegyen meg min-
dent azért, hogy jó legyen benne. – Ha nem hivatás, lehet
abban nagyszerû dolgokat csinálni. De olyat, ami meg-
gyõzõ, ami úgy sugárzik át, hogy azt én is elhiggyem, és
utána én is igaznak valljam, ahhoz azért kell valami. Ha
ez sikerült életemben néhányszor, akkor ennek nagyon
örülök, s ezért hálás vagyok a Jóistennek – fogalmazott a
Nyíregyházi Televíziónak L. Tóth László, Életmû-díjas nép-
mûvelõ.

VELÜNK SZERETI A 90 ÉVÉT

Tóth Lászlónak sokan köszönték az együttmûködést, a
közös élményeket, sikereket például egy Szabó Tibor fes-
tõmûvész által róla készített portréval, és kívántak neki
további jó egészséget, hosszú éveket. A rendezvény pla-
kátjára került négy sorral így tekint vissza a 9 évtizedre:
„ Veletek még tudom szeretni így is kilencven évemet,
Együtt tudunk rajta nevetni, így eltûrnöm jobban lehet.”

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

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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SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKBAN IS KÖVETJÜK AZ ORSZÁGOS TENDENCIÁT
A JÖVEDELMI HELYZET JAVULÁSA OKOZHATJA RÉSZBEN A KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕK LÉTSZÁMÁNAK VÁLTOZÁSÁT

Az önkormányzat igyekszik nyomon követni a társa-
dalmi változásokat, ami a támogatási rendszer átalakítá-
sában is érzékelhetõ, hiszen annak ellenére, hogy felerõ-
södött az állam szerepe a segélyezés terén, a Polgármes-
teri Hivatalnak e téren továbbra is jelentõs tennivalói
vannak. Ezek a megállapítások is szerepelnek abban az
elemzésben, melyet dr. Krizsai Anita készített. A Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának ve-
zetõjeként egyébként is kulcsszerepe volt a télen nyilvá-
nosságra hozott, a nyíregyháziak életminõségének válto-
zásait feltáró városi kutatássorozat elkészültében. A tíz
év adatait tartalmazó, rengeteg szempontot figyelembe
vevõ programból kiderült: jelentõsen nõtt egy évtized alatt
az itt élõk életminõség-indexe. Ezúttal a szociális terület,
a támogatási rendszer változásait követhetjük nyomon,
a sorozat folytatásaként.

Nyíregyháza önkormányzata a helyi segélyezési rend-
szer alakítása során igyekszik nyomon követni mindazo-
kat a társadalmi, gazdasági és jogi változásokat, amelyek
hatással bírnak a szociális és gyermekjóléti ellátások rend-
szerére.

VALÓS SEGÍTSÉG LEGYEN
Az önkormányzat célja, hogy jól célzott, a támogatásra

szoruló egyéneknek, családoknak valós segítséget nyújtó
támogatási rendszert alakítson ki. A kutatás keretében el-

sõsorban a segélyezési rendszerben bekövetkezett válto-
zásokat, tendenciákat vizsgálják, annak hatásait a város
lakosságára.

AMI A JÁRÁSI HIVATALOKHOZ KERÜLT
A segélyezési rendszer 2013-tól változott. Ez évtõl az

újonnan kialakított járási hivatalokhoz került az idõskorú-
ak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátásra jogosult-
ság, ápolási díj (43/B. § kivételével) és az egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultság, illetve 2015. március 1-tõl az
aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítõ támogatás
és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) is.
A jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hatósá-
gok állapítják meg, országosan egységes elvek alapján.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Az önkormányzatoktól kérhetõ támogatások elnevezé-

se 2015. márciustól egységesen „települési támogatás” lett,
ebbe a kategóriába sorolhatók az egyszeri segélyek, a rend-

szeres gyógyszertámogatás, a lakásfenntartási támogatás,
az adósságkezelési szolgáltatás, a 18 év feletti személyek
ápolására nyújtható ápolási díj.

A SEGÉLYEZÉSBEN RÉSZESÜLÕK
SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA

A kutatás keretében a lakásfenntartási támogatás, a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben és az eseti támo-
gatásban részesülõk számának alakulását vizsgáltuk. Az
országos adatok alapján a lakásfenntartási támogatásban
részesülõ háztartások száma 2000-tõl folyamatosan emel-
kedett, 2012-ben vették legtöbben igénybe. Nyíregyháza
város adatai alapján szintén az egyik legtöbbet igényelt
támogatási forma volt 2012-ig.

A lakásfenntartási támogatásban részesülõ háztartások/
személyek száma (2008–2017)

 2008 2010 2012 2014 2016 2017

Lakásfenntartási
támogatás 3057 4429 5828 4448 1811 1905
(háztartás)

Az országos adatok alapján 2013-tól folyamatosan csök-
kent a támogatott háztartások száma, és a városi adatok is
követik az országos tendenciát. A változás annak ellenére
bekövetkezett, hogy a korábbi, törvény szerinti szabályo-
zást a nyíregyházi önkormányzat fenntartotta, majd ezt
követõen figyelembe vette a garantált bérminimum és a
nyugdíjak összegének növelését, emelte a jogosultság fel-
tételeként a jövedelemhatárt.

A GYERMEKES HÁZTARTÁSOK HELYZETE
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-

sülõk száma nagyságrendileg a lakásfenntartási támoga-
táshoz hasonló mértékû volt. A kedvezményben – abban
a támogatási formában, amely alapvetõen étkeztetésre
jogosít – részesülõk száma folyamatosan csökken. Ez a

tendencia országosan és városi szinten is kimutatható. A
létszámcsökkenés okai között a családok kismértékû jö-
vedelemnövekedése, a kedvezményre való jogosultsági
küszöb állandósága és a demográfiai változások szerepel-
hetnek.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lõk száma és aránya 2008–2017 között

2008 2010 2012 2014 2016 2017

rendszeres
gyermekvédelmi 4650 5793 5675 4263 3706 2741
kedvezményben fõ fõ fõ fõ fõ fõ
részesülõk aránya
a 0–18 évesek 19,6 24 24,2 17,9 15,9 11,8
számához % % % % % %
viszonyítottan

TÁMOGATÁSI RENDSZEREK VÁLTOZÁSAI

A tanulmány szerzõinek – tovább vizsgálva a válto-
zások okait – véleménye szerint a jövedelmi helyzet
javulása részben okozhatja a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülõk létszámának változását.
A csökkenés további oka lehet, hogy a támogatási rend-
szerek változása miatt más módon jutnak azokhoz a
kedvezményekhez a gyermekes családok, amelyek a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez is kapcso-
lódnak. Ezek között meg kell említeni a gyermekétkez-
tetés szabályainak és a tankönyvellátás rendszerének
változását.

BÕVÜLÕ INGYENES GYERMEKÉTKEZTETÉS

A gyermekétkeztetésben az ingyenes hozzáférés folya-
matosan bõvült. 2016-ban a kedvezményre jogosultak
körének bõvítése után az ingyenes ellátásban részesülõ
gyermek az összes étkezõt tekintve 41,5%, a kedvezmé-
nyezettek számarányához viszonyítva a gyermekek 71%-
a a megyei jogú városban.

TÉRÍTÉSMENTES TANKÖNYVELLÁTÁS

A térítésmentes tankönyvellátásra elsõ alkalommal a
2013/2014. tanévben az elsõ évfolyamra beiratkozott ta-
nulók voltak jogosultak. Ezt követõen felmenõ rendszer-
ben terjedt további osztályokra.

SOKAKAT ÉRINT

A gyermekétkeztetés és a tankönyvellátás szabályai-
nak változásai nemcsak a rászoruló gyermekeket érinti,

hanem a kedvezõbb körülmények között élõ gyermeke-
ket is. Nem állítjuk, de valószínûsíthetõ, hogy a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk számá-
nak a csökkenéséhez a családok jövedelmi helyzetének
változásán túl a fentiekben említett intézkedések is hoz-
zájárulnak.

BIZALOM
Megvizsgáltuk, hogy a nyíregyházi lakosok bizalma a

mesterséges támogató rendszerek iránt hogyan alakult. A
természetes támogató rendszerek szerepével összehason-
lítva továbbra is mindenhol elsõdleges a család szerepe.
Az adatok alapján a korábbi évekhez hasonlóan közel
azonos a bizalom a hivatal és a szolgáltatók iránt egy-
aránt.

Annak ellenére, hogy 2013-tól az állam szerepe a se-
gélyezés terén felerõsödött, továbbra is jelentõs szerepet
tölt be a nyíregyházi önkormányzat a segítségre szorulók
támogatásában.

INFORMÁCIÓK

A tanulmány arra is rámutat, hogy az információknak a
lakossághoz történõ eljuttatásában a szolgáltatóknak na-
gyobb szerepet kell vállalnia, hiszen õk azok, akik napi
kapcsolatban állnak az ügyfelekkel.
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EMLÉKKÖVET KAPTAK AZ
UKRÁN ÉHÍNSÉG ÁLDOZATAI
Emlékkövet állítottak a holodomor ál-

dozatai elõtt tisztelegve Nyíregyházán. A
holodomor az 1932-33-as nagy ukrán éhín-
ség elnevezése, melyben két év leforgása
alatt akár 10 millióan is életüket veszít-
hették. A holodomor Sztálin politikájához
köthetõ. A kényszerû beszolgáltatások, az
eszetlen kollektivizálás és az ukrán öntu-
dattól való félelem miatt kellett milliók-
nak éhen pusztulniuk.

– Azért történt meg, mert Sztálin el akarta
tiporni az ukrán nép függetlenedési törekvé-
seit. El akarta tiporni a vágyakat, az önálló-
ság kialakulását. Amin mostanában mi, uk-
ránok keresztülmegyünk, az is ebbe az irány-
ba mutat. Most is azért harcolunk, hogy az
ország megmaradjon egységes Ukrajnaként,
egy államként, és ezért is nagyon fontos, hogy
ha elveszítjük az államiságot, mi történhet az
államunkkal és népünkkel – fogalmazott

Nepop Ljubov, Ukrajna rendkívüli és meg-
hatalmazott nagykövete múlt héten.

Emlékkövet szenteltek a holodomor ál-
dozatai elõtt tisztelegve Nyíregyházán. A
jósavárosi görögkatolikus templom udva-
rán ünnepélyes keretek között ukrán és
magyar nyelven megáldották és meg is
szentelték az emlékkövet. A görögkatoli-
kusok azt mondják, ez egy emlékeztetõ jel,
ami arra hívja fel a figyelmet, hogy ilyen
soha ne történhessen meg.

– Minden szenvedõ ember számunkra
nagyon fontos, és ennek a sok embernek a
szenvedése nem maradhat nyom nélkül.
Kicsit figyelmeztetés a jelennek és a jövõ-
nek, hogy embernek nem szabad így em-
berrel bánni, nem szabad népcsoportot,
kultúrát lenézni, kiéheztetni, meggyilkol-
ni, és igazából ez egy emlékeztetõ jel – tette
hozzá Õz Tibor görögkatolikus parókus.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

ÚJ FASOR AZ EÖTVÖS UTCÁN

Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne szá-
molnánk be újabb fásításról Nyíregyházán.
Most egy helyi vállalkozás felajánlásával
26 juharfát ültettek el a Szent István utcai
körforgalomnál és az Eötvös utcán. Emel-
lett a NYÍRVV Nonprofit Kft. a napokban
a korábbi pályázat alapján 318 díszfát és
1845 díszcserjét oszt ki intézményeknek
és magánszemélyeknek.

Az elmúlt év októberében dr. Kovács Fe-
renc polgármester  kezdeményezésére fá-
sítási program indult Nyíregyházán, melyet
az önkormányzat a NYÍRVV Nonprofit Kft.-
vel közösen valósít meg. Akkor a Szegfû
utcán ültettek el 30 juharcsemetét. A prog-
ram novemberben folytatódott Borbányán
a Petõfi iskolában, decemberben pedig a
Honvéd utcán, ahol 57 õshonos fát és 41
cserjét ültettek el. Az Eötvös utcán a város-
üzemeltetõ cég korábban már ifjította az
ott lévõ elöregedett és emiatt veszélyt je-
lentõ japánakác fákat. A koronaszûkítés
hatására a fák stabilizálódtak, egy-két éven
belül újra a fajra jellemzõ, de már megbíz-
ható koronával lesznek díszei a városnak.

CÉGEK IS CSATLAKOZNAK

Most a Szent István utcai körforgalom-
nál és az Eötvös utcán 26 juharfát ültettek

el. Dr. Kovács Ferenc polgármester elmond-
ta, itt most egy régi lokálpatrióta nyíregy-
házi család, Szaszala László és fia, Sza-
szala Tamás vállalkozása ajánlott fel 50
elõnevelt facsemetét, melyeknek több
mint felét tették földbe. Örömmel fogad-
ta, hogy a fásítási programhoz csatlakoz-
nak vállalkozók, cégek, intézmények, hi-
szen abban az idõszakban vagyunk, ami-
kor a város régi fái elöregednek, ezeket pe-
dig pótolni kell.

A LAKOSSÁG IS RÉSZT VESZ

A most elültetett 26 juharfát  tudatos faj-
választással az utcaképhez, a  közmûvek-
hez igazítva választották ki. A gömbjuha-
rok koronái nem érik majd el a felettük
húzódó légvezetékeket, azok nem jelente-
nek a késõbbiekben balesetveszélyt, így
ebbõl adódóan a fák csonkolására sem lesz
szükség. A faültetési programmal párhuza-
mosan 318 díszfát és 1845 díszcserjét oszt
ki ezekben a napokban a NYÍRVV Non-
profit Kft., hiszen az év elején meghirde-
tett Ültess egy fát Nyíregyházáért! akció ke-
retében 13 intézmény és 171 magánsze-
mély pályázat útján igényelt a házuk, illet-
ve intézményük elõtti közterületre növé-
nyeket.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 27., szombat 19.00 Bob herceg, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad

19.30 A manó, E. Kovács kamara bérlet, Krúdy Kamara

Április 29., hétfõ 19.00 A balek, Arany kombinált bérlet, Nagyszínpad

Április 30., kedd 17.30 Többszemközt: Csutkai Csabával, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 A balek, Korányi kombinált bérlet, Nagyszínpad

Május 2., csütörtök 14.00 Hamupipõke, Kisherceg bérlet, Nagyszínpad
19.00 Kalucsni, Hevesi bérlet, Nagyszínpad

A NEVETÉSÉ LESZ A FÕSZEREP A RÓZSAKERTBEN
Minden sikeres férfi mögött áll egy nõ, a nõ mögött

viszont a férfi felesége. A Rózsakert Szabadtéri Színpad
Delila címû nyitóelõadásán, június 14-én kiderül, a gyen-
gébb nem tagjai közül ki lesz az „erõsebb”.

Molnár Ferenc fergeteges vígjátékát Mohácsi János viszi
színre Kosik Anita, Gulácsi Tamás, Horváth László Attila és
Józsa Bettina fõszereplésével. Ilonkát, a pénzre áhítozó fia-
tal lányt alakítja a vendég mûvésznõ, akit ismerhetnek a
nézõk a Tóth János, a Korhatáros szerelem és az Alvilág
címû televíziós sorozatokból. Ez az elõadás látható majd
egyben a Móricz Zsigmond Színház következõ évadának
elsõ nagyszínpadi premierjén is. A VIDOR Fesztivál 17 éves
történetében elõször a Szabadtérin játszott zenés darabok
közül hét részese a seregszemle versenyprogramjának, ami
a Menopauzával indul. Klimaxos tünetektõl nem kell a né-
zõknek tartaniuk, hiszen ezen a címen rendezett nagysike-
rû musicalt Tallós Rita. Hogy a nõket foglalkoztató problé-
mákról kiváló elõadást tud készíteni, igazolhatják, akik lát-
ták néhány éve a VIDOR Fesztiválon az általa jegyzett
Anyád kínját. A színpadon négy remek humorú, jól éneklõ
díva: Hernádi Judit, Szulák Andrea, Tóth Enikõ és Náray
Erika döntögeti majd a tabukat június 22-én és 23-án. A ka-
posvári Csiky Gergely Színház Tanulmány a nõkrõl címû
zenés darabját Tasnádi Csaba rendezte. Három nõ válóperes
ügyvédhez készül, különbözõ indokkal. Az önfeledt szóra-
kozást kínáló komédiában olyan slágerek csendülnek fel, mint
a Nem leszek a játékszered vagy a Most kéne abbahagyni.
Egy Novotny nevû baka egyik bajtársa bemászik a polgár-
mester szakácsnõjének nyitott ablakán, aminek következmé-
nye egy baba lesz. Novotny szeretné kimenteni társát a pác-
ból, csak hát mindent és mindenkit összekever. Szilágyi Ti-
bor vitte színre a Veszprémi Petõfi Színház számára a Nyitott
ablakot, ami Nyíregyházán július 6-án látható.

MÁZS KÉT DARABBAN IS JÁTSZIK

Három becsapott, válófélben lévõ feleség vissza kíván
vágni az elviselt megaláztatásokért A férfiak a fejükre es-
tek címû zenés komédiában. Az eredmény: a nevetéstõl a
rekeszizmok garantáltan elfáradnak Sztárek Andrea, Détár
Enikõ és Xantus Barbara jóvoltából. A Turay Ida Színház
elõadása július 14-én látható. A pályáját a Móricz Zsig-
mond Színházban kezdõ Mészáros Árpád Zsolt az idei
nyáron két elõadásban is szerepel itt. A Veres1 Színház
Galambos Attila és Szente Vajk Csoportterápia címû

„mjúzikelkámedijében” Tasnádi Csaba rendezésében a
partnerei Pál Tamás, Balázs Andrea és Dózsa Mátyás lesz-
nek. Paul Féval számos filmfeldolgozást megélt mûve alap-
ján készült A púpos címû magyar musical, amit a komá-
romi Magyarock Dalszínház mutat be. Ebben MÁZS mel-
lett Fésûs Nelly és Csengeri Attila is színre lép július 26-
án. Az 1950-es évek legendássá vált zenés filmvígjátéká-
nak, az Állami Áruháznak egy humorral átszõtt adaptáci-
óját hozza el a szabadtérire a kecskeméti Katona József
Színház, amelyik a versenyprogramból utolsóként mutat-
kozik be augusztus 14-én. Programon kívül látható au-
gusztus 3-án A miniszter félrelép címû nagysikerû Ray

Conney-vígjáték, amit a Bánfalvy Stúdió ad elõ Gesztesi
Károly, Kiss Ramóna, Beleznay Endre és Gregor Berna-
dett fõszereplésével. A Meseautóval nyitotta meg kapuját
a felújított Rózsakert Szabadtéri Színpad az elmúlt nyá-
ron. A Szente Vajk rendezte darabot idén sem kell nélkü-
lözniük kedvelõinek. A fõbb szerepekben Gulácsi Tamás,
Kónya Merlin Renáta, Kováts Vera, Horváth Margit, Pus-
kás Tivadar és Rák Zoltán látható augusztus 9-én és 10-
én. A Benczúr téren a Lövölde tér zárja majd az idei sze-
zont augusztus 17-én, amikor Kern András zenés estjének
sztárvendégei Hernádi Judit és Heilig Gábor lesznek.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Pillanatkép a Tanulmány a nõkrõl címû darabból
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 28., vasárnap 20.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–Balmazújváros labdarú-
gó-mérkõzés közvetítése

Április 27., szombat 10.00 Extrém
Sportpark, Fokos utca, II. Nyíregyházi
Sport Contest
Április 28., vasárnap 15.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Balmaz-
újváros labdarúgó-mérkõzés
Április 28., vasárnap 18.00 Bem isko-
la, NYKC–Békés kézilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

EXTRÉM SPORTOK HÉTVÉGÉJE NYÍREGYHÁZÁN
BMX-, roller- és falmászóversenyt is ren-

deznek a hétvégén Nyíregyházán. Rangos
mezõny érkezik, BMX-ben az aktuális vi-
lágbajnok is rajthoz állhat szombaton a
szabolcsi megyeszékhelyen.

Egy éve nagy sikere volt a Nyíregyházi
Sport Contest elnevezésû versenynek,
szombaton pedig már második alkalommal
rendezik meg az Esély Centrum mellett lévõ
Extrém Sportparkban. Sõt, idén bõvült a sor,
mert a BMX- és rollerversenyek mellett a

nyokkal rendelkezõ sportágak mellett egy-
re több olyan van, melyben versenyeket
rendezhetünk, ilyen a rali, a jet-ski, vagy
éppen most a BMX is. Van létjogosultsága,
egyre több fiatal használja az extrém par-
kot, és örülünk, hogy inkább sportolnak, és
nem a számítógép elõtt ülnek. Ezért is tá-
mogatjuk a rendezvényt – mondta dr. Ulrich
Attila alpolgármester.

A BMX-esek két kategóriában is indul-
hatnak. A flatlandben a talajon mutatják be
a trükköket, míg freestyle-ban az ugratókat

Dr. Ulrich Attila alpolgármester és a szervezõk közösen tartottak sajtótájékoztatót

Látványos trükkökben nem lesz hiány

falmászók is összemérhetik tudásukat. Az
esemény jól illeszkedik az ifjúsági hét prog-
ramjába, a város pedig támogatta a rende-
zést.

– A Nyíregyházán komoly hagyomá-

is használva láthatnak a nézõk szaltókat,
pörgéseket. Utóbbi 2020-tól olimpiai sport-
ág lesz.

– Fejlõdik a rendezvény, idén már több
sportágban hirdettünk versenyt, és BMX

freestyle-ban ez egyben válogató is, azaz
komoly mezõny várható – nyilatkozta
Ujváry Zoltán, a Nyíregyházi Extrém BMX
Egyesület elnöke.

Amatõrök és profik is indulnak a hétvégi
versenyen. Meghívást kapott az aktuális
világbajnok is. A nyíregyházi sportolók sze-
retnének jól szerepelni, és büszkék arra,
hogy jelenleg az ország legmodernebb
ilyen jellegû parkja Nyíregyházán van.

– Véleményem szerint ez most az ország
legjobb pályája, ami számunkra komoly

lehetõséget jelent az edzések tekintetében
is, illetve elõny a verseny szempontjából,
hiszen ismerjük. Szeretnénk hazai környe-
zetben jó helyezést elérni – tette hozzá ifj.
Ujváry Zoltán versenyzõ.

A város azért is támogatja az eseményt,
mert a kertvárosiak számára ez egy igazi
családi rendezvény lehet, így számos ki-
egészítõ program is várja a nézõket. A ver-
seny 27-én 10 órakor kezdõdik, rossz idõ
esetén másnap, azaz vasárnap rendezik a
bajnokságot.

ÉRTÉKTÁRBAN A SZPARI ARANYCSAPATA
Teljesen megtelt a Móricz Zsigmond

könyvtár kamaraterme az Értékes Esték
programsorozat rendezvényén. A Nyíregy-
házi Települési Értéktár Bizottság a Szpari
1980-as Aranycsapatát is nyíregyházi nem-
zeti értékké minõsítette, és ebbõl az apro-
póból a legendás együttes több tagja tar-
tott élménybeszámolót.

Gáspár László, Moldván Miklós és Kiss
Miklós játékosok mellett az akkori szakmai
stábot Eszenyi Dénes és Aranyi László kép-
viselte. A közönség soraiban pedig a Bozsik
Akadémia növendékei is helyet foglaltak,
akik számos tanulságos történetet hallhat-
tak, sõt egy korabeli felvételt is láthattak.

– Igazi fociláz volt a megyében, szinte
megõrültek az emberek a labdarúgásért.
Mivel a csapat tagjainak nagy része innen
származott, rengetegen jöttek a mérkõzé-
sekre a megye távolabbi pontjairól is –
mesélte Gáspár László.

Több mint 20 000 nézõ volt a találko-
zókon, olykor a város egyes részeit telje-
sen le kellett zárni.

– A Ferencváros ellen 25 000 szurkoló
volt a Városi Stadionban. Már a Kelet Áru-
háznál le kellett zárni a Kossuth utcát, in-
nen gyalog érkeztek a drukkerek tömött
sorokban, jóval a kezdés elõtt. Fantaszti-
kus volt ennyi nézõ elõtt játszani – nyilat-
kozta Moldván Miklós, aki a csapat egyet-
len válogatott labdarúgója volt.

Kiss Miklós ma is a Szparit segíti mint
utánpótlásedzõ, és igyekszik átadni tudá-
sát a fiataloknak.

– Persze, van bennem hiányérzet a pá-
lyafutásommal kapcsolatban, mert szerettem
volna bemutatkozni a nemzeti csapatban,
nem sok hiányzott ehhez. Sok neves együt-
tes is csábított, ahonnan biztosan könnyebb
lett volna a válogatottba kerülni. De én sze-
rettem Nyíregyházán lenni, így itt marad-
tam – tette hozzá a legendás támadó.

Eszenyi Dénes és Aranyi László számos
történetet mesélt az edzésekrõl, a játéko-
sok hozzáállásáról, Temesvári Miklósról, a

csapat vezetõedzõjérõl, a sport iránti alá-
zatról, a klubhûségrõl. Mindez példa lehet
a mai fiatal labdarúgók számára is.

A Szpari legendás játékosai meséltek a nyolcvanas évek futballjáról
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FOGADÓÓRÁRA VÁRJÁK
A SZÉPKORÚAKAT

Az Idõsügyi Tanács hétfõnként 13 és 16 óra között
fogadóórát tart, melyen a  nyíregyházi  nyugdíjasok
meglátásaikat, problémáikat megoszthatják, illetve kér-
désekkel is élhetnek a szépkorúakat érintõ témákban.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. április 29., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Rákóczi u. 23.,

Számítástechnikai üzlet.

Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin (2. sz.
vk. önkormányzati képviselõje) fogadó-

órát tart.
Idõpont: 2019. május 2., 17.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Ungvár stny.
25., Jósavárosi Polgárõr Egyesület.

Dr. Szabó Tünde (Sz-Sz-B megye 1. sz. vk.
országgyûlési képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. május 4., 12.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth Lajos tér

6-7. 2. em.
Bejelentkezés a következõ telefonszá-

mon: 06-30/899-2686.

Önkormányzati képviselõ házhoz
megy  – Tóth Imre, a 10. vk. önkor-
mányzati képviselõje fogadóórára
biztosít lehetõséget Örökösföldön,
munkaidõben a  06-42/504-096-os

telefonszámon jelezhetõ az idõpont- és
helyszínegyeztetés kérése.

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA...
...a nyíregyházi gettó megnyitásának 75. évfordu-

lója alkalmából április 29-én 11.00–12.30-ig.
Helyszín: Zsinagóga, Mártírok tere 6.
11.00–11.45: Elõadások: dr. Riczu Zoltán, Nyíregy-

házi Egyetem; Gulyás Csaba, nyíregyházi Bethlen
Gábor gimnázium.

11.45–12.30: Történelmi séta, a gettó kiemelten
fontos helyszíneinek megtekintése.

ÉLÕ NÉPMÛVÉSZET április 26-án 15.00–18.00 óráig a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

KÖNYVBEMUTATÓ. Jekelfalussy Piller György kétsze-
res kardvívó olimpiai bajnok életérõl szóló könyv bemu-
tatója április 26-án 15.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. A könyvet bemutatja: Máday Norbert, a Magyar
Szablyavívó Iskola elnöke. Közremûködik: a Simonyi
Óbester Magyar Szablyavívó Iskola.

IZRAELI FILMSZEMLÉRE várja az érdeklõdõket a Deák
Ferenc Akadémia Egyesület. Negyedik vetítés április 26-
án 16.30: Restoration – izraeli filmdráma. Ötödik vetítés
május 2-án 16.30: Lábjegyzet – Oscar-díjra jelölt, Ophir-
díjas filmdráma. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

HANGFÜRDÕ DARÁNYI LÁSZLÓVAL április 26-án
18.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Bejelentke-
zés: medi.tal432@gmail.com, 70/941-7599.

HAGYOMÁNYÕRZÕ GULYÁSFÕZÕ ÍZ-FESZT – az
Együtt a Családokért Kulturális Egyesülettel közös szerve-
zésben – április 27-én 10.00–18.00 óráig a Borbányai Mû-
velõdési Házban. A belépés díjtalan!

MANDABOKORI MAJÁLIS – családi rendezvény min-
den korosztálynak április 27-én 14.00 órától a Manda-
bokori Mûvelõdési Házban. Megnyitja: Vassné Harman
Gyöngyi önkormányzati képviselõ.

MISI ÉS SAMU. A Burattinó Bábszínház elõadásai –
április 27-én 16.00: Misi és Samu. 28-án 10.00: Spárga-
tengeralattjáró (bemutató elõadás). Helyszín: Korzó Be-
vásárlóközpont, B épület II. emelet.

„TAVASZI VIRÁGCSOKOR” a Piccoli Archi Zenekartól
április 27-én 16.30-tól a Vikár Sándor Zeneiskola hang-
versenytermében. A belépés díjtalan!

SWING, SZERELEM, SZULÁK – Szulák Andrea koncert-
je április 27-én 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban.

ZENÉS ÁHÍTAT a nyíregyházi evangélikus nagytemp-
lomban április 28-án 18.00 órától. Közremûködik: a Nyír-
egyházi Mûvészeti Szakgimnázium kórusa és hangszeres
növendékei, Kiss Zoltán orgonamûvész. Vezényel: Petõ
István.

SENIOR TÁNCHÁZ ÉS ÖRÖMTÁNC a Váci Mihály Kul-
turális Központban, ingyenesen. Táncház minden hétfõn,
örömtánc minden szerdán 11.00–12.00 óráig.

TEXTILSZOBROK KÉSZÍTÉSE Sz. Nagy Tímeával ápri-
lis 29-én 16.00–20.00 óráig a Városmajori Mûvelõdési
Házban. Belépõdíjas!

KÖNYVBEMUTATÓ. Az MNL Sz-Sz-B Megyei Levéltá-
ra várja az érdeklõdõket április 29-én 14.00 órától az
„Arcok és könyvek a történelemtudomány mûhelyébõl”
címû sorozatában Alföldi Vilma Kötél általi halálra ítélem
Budapest–Nyíregyháza–Vitka, avagy egy országosnak
beállított „államellenes szervezkedés” felszámolása,
1949–1953 címû könyvének bemutatójára, a levéltár ku-
tatótermébe.

ÚJ KÉPEK – Nagy Anna Mária, Szentirmay Gábor és
Varga Lóránt kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Megnyitó: április 29-én 17.00 óra. Megnyitja: Nagy Zsuka
költõ. Közremûködik: Olajos Gábor gitár. Megtekinthetõ:
május 16-áig.

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás
április 30-án 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Vezeti: Ferenczné Endresz Klára.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond
könyvtárban – április 30-án 15.00–17.00: szív alakú aján-
dék készítése. Május 2-án 15.00–17.00: anyák napjára
ajándék készítése.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olva-
sókör találkozója április 30-án 16.00 órától a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Téma: „Múzsacsókok karneválja”.
Versszirmok és prózaszilánkok között. Dr. Lajtos Nóra iro-
dalomtörténész, költõ, író Példázat és etika – Sánta Fe-
renc rövidprózája c. könyvének filmvetítéssel egybekö-
tött bemutatója. Beszélgetõpartner: dr. Karádi Zsolt fõis-
kolai tanár. Körvezetõk: dr. Bihari Albertné, Csabai Lász-
ló.

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. Április 30-án 16.30-tól a
Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárában (Sóstói út
31/B, „B” tanulmányi épület) folytatódik a Könyvtári tea-
délután címû programsorozat, melynek keretében „A
magyar nyelv és kultúra a világ  másik oldalán – A Tiencsini
Idegen Nyelvi Egyetem magyar tanszékén jártunk” cím-
mel Dudás Éva, a Nyíregyházi Egyetem Erasmus+ koordi-
nátora tart elõadást.

TÖBBSZEMKÖZT. Csutkai Csaba fotómûvész lesz ápri-
lis 30-án 17.30-tól a Bencs Villa vendége, akivel a Több-
szemközt estek házigazdája, Kováts Dénes beszélget.
Nemcsak a fotózás szerelmeseit és Csaba barátait, tiszte-
lõit várják, de mindenkit, aki érzékeny a szépre, aki szí-
vesen néz meg mûvészi képeket, és aki szívesen lesz ré-
szese egy fotókkal gazdagon illusztrált estnek.

ANNA FRANK KIÁLLÍTÁS a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Megtekinthetõ: április 30-áig.

BORBÁNYAI MAJÁLIS – fõzõversennyel, kulturális
programokkal és udvari bállal egybekötött családi rendez-
vény május 1-jén a Borbányai Mûvelõdési Házban. 10.00:
Fõzõverseny (jelentkezni április 30-áig: 30/410-4382).
13.00: Kulturális programok. 16.00: Udvari bál Balogh Mi-
hállyal. A belépés ingyenes!

„KIVIRÁGZUNK!” – kézmûves foglalkozás iskolások-
nak május 2-án 13.00 órától a Kertvárosi Fiókkönyvtár-
ban.

FELADATLAP-KITÖLTÉS. A „Madarak és fák napja já-
tékos feladatlap” kitöltése május 2–10. között a Sóstóhe-
gyi Fiókkönyvtárban.

CSUHÉSZOBOR-KIÁLLÍTÁS. „Versek által született...”
– csuhészobor-kiállítás Tamaskovics Gáborné alkotásai-
ból a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
Megtekinthetõ: május 3-áig, munkanapokon 8.00–18.00
óra között, ingyenesen.

SZÖSZMÖTÖLÕ (anyák napja) május 3-án 16.00–
17.00 óráig a Vécsey utcai Fiókkönyvtárban.

FIATALOK GITÁRESTJE – Tokárszky Máté gitárelõadá-
sa május 3-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.
(Az Eötvös Alapítvány Sakurai-Kohno mesterhangszerén
játszik.) Felkészítõ tanára: Eötvös József.

VARÁZSLATOS SZATMÁR-BEREG – Habarics Béla táj-
egységvezetõ fotókiállítása a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban. Megnyitó: május 3-án 17.00 óra. Megtekinthe-
tõ: május 31-éig. A belépés díjtalan!

HÁRMAN NYÍREGYHÁZÁRÓL INDULTAK – Szikora
Tamás, Bullás József és iski Kocsis Tibor festõmûvészek
közös tárlata a Nyíregyházi Városi Galériában és a Pál
Gyula Teremben. Megtekinthetõ: május 18-áig.

ÉLÕ MÚLTUNK – kiállítás családi ereklyékbõl a Butykai
Közösségi Házban. Megtekinthetõ: május 31-éig, hétfõtõl
péntekig 8.00–16.00 óra között. A belépés díjtalan!

AKADÁLYVERSENY
A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola a „Madarak és

Fák Napja” alkalmából akadályversenyt hirdet Nyír-
egyháza város alsó tagozatos tanulóinak. A vetélke-
dõre 3 fõs csapatok jelentkezését várják, feladatlap
kitöltésével és visszaküldésével. A feladatlap beérke-
zésének határideje: 2019. május 2. Az akadályverseny
idõpontja: 2019. május 8. 13.30. Helyszín: Erdei Tor-
napálya, „Erdész-szemmel” tanösvény.

Jelentkezési cím: Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola
NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdészet, 4481 Nyír-
egyháza, Igrice u. 3. Telefon: 30/349-0839. E-mail:
Eniko.Bartha@nyirerdo.hu.
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A SZÁZ ÉVVEL EZELÕTTI „VÖRÖS MÁRCIUS”
„Szatmárt megszállták a románok”,

„Nyíregyházát is megszállják a romá-
nok, ha rendbontás lesz a városban”,
„A csehek Érsekújváron”, „A kommu-
nisták nagygyûlése Budapesten”,
„Megkezdik a béketárgyalást”, „A ro-
mánok bekebelezik Kolozsvárt”, „Ki-
hirdették Szabolcsban a statáriumot”
– ilyen, és ehhez hasonló címsorok-
kal jelentek meg a Nyírvidék lapszá-
mai 1919 elsõ hónapjaiban. Egyre
többet hallattak magukról a nyíregy-
házi szociáldemokrata párt és a kom-
munista párt tagjai. A március 15-ei
nemzeti ünnepen már a vörös lobo-
gók is feltûntek.

Szamuely Tibor Imperialista vagy
proletárdiktatúra címmel tartott elõ-
adást január elején, amelyet nem sok-
kal késõbb meg is válaszoltak. Már-
cius 22-én egy rendkívüli számban adta hírül a Nyírvi-
dék: „A magyar munkásság átvette az uralmat”. A kö-
vetkezõ nap egy kiáltványt is közzétettek, melyben tu-
datták, hogy „a Szociáldemokrata Párt a forradalmi
munkástömegek erejére támaszkodva, kivétel nélkül
mindenkitõl elvárja az engedelmességet”. Továbbá „vi-
gyázzatok mindenkire, aki ellenséges indulattal viselte-

tik a munkás uralom iránt”. Kiss Ro-
land kormánybiztost egy távirattal tá-
jékoztatták a hatalomátvételrõl, aki in-
tézkedett, hogy a városban és az egész
megyében megalakuljanak a munkás-
tanácsok. Március 26-án az új polgár-
mester, dr. Garay Kálmán és a városi
biztosok elfoglalták hivatalukat.

Pogány József népbiztos is hírül
adta, hogy aki parancsait megszegi,
halállal bünteti. Április 21-én már õ
és csapatai tettek „rendet” a város-
ban, hiszen a direktórium tagjai le-
mondtak és „ellenforradalmi” erõk
kerekedtek felül. E rendcsinálásnak
esett áldozatul Kovács István nemzet-
õr fõhadnagy (képünkön) is, akit rém-
hírterjesztéssel, a köznyugalom és
közbiztonság megzavarásával vádol-
tak meg. Április 22-én golyó általi ha-

lálra ítélték és a fogház udvarán kivégezték. Öt nappal
késõbb román csapatok szállták meg a várost, majd dr.
Bencs Kálmán visszavette polgármesteri hivatalát és
gyûjtést hirdettek Kovács István síremlékének elkészíté-
sére. A „vörös március” véget ért a városban.


