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INDUL A SZARVAS UTCA FELÚJÍTÁSA IS
Egy nyertes önkormányzati projekt keretében indul a Szarvas utca jelentõs részé-

nek a rekonstrukciója is. Ennek során megvalósul 430 méter útpálya burkolatának
felújítása a csatlakozó utak, bejárók átépítésével, 1622 méteren szegély is készül.
245 méter új gyalog-kerékpárút épül, megszüntetik a gyalog-kerékpárút szakadási
pontját a hiányzó átvezetések (akadálymentesített) pótlásával, azaz a Vécsey közig
már meglévõ szakasz szerves folytatása készül el. Kiépítik a hiányzó közúti átvezeté-
seket, akadálymentesítik a járdaburkolatot és a kerékpáros létesítményeket, utasváró
pavilont telepítenek, szintbe emelik a meglévõ közmûszerelvényeket, s a beruházás
része a szükség szerinti csapadékvíz-elvezetés ki-, illetve átépítése is. A héten kihe-
lyezték a közlekedési veszélyt jelzõ és sebességkorlátozó, valamint az új forgalomel-
terelést jelzõ táblákat, felfestették az ideiglenes burkolatokat és megkezdõdött a kerí-
tések áthelyezése. A kivitelezés félpályás útlezárás mellett történik majd.

NYERESÉGGEL ZÁRT ÉS TOVÁBB BÕVÍT A LEGO NYÍREGYHÁZÁN
 
Több mint 33,5 milliárd forintos nettó árbevétel mel-

lett 536 millió forintos adózott eredményt ért el a 2018-
as gazdasági évben a nyíregyházi LEGO Manufacturing
Kft. – közölte a társaság. Mint köztudott:  2014-ben ad-
ták át az új nyíregyházi LEGO gyárat, amely azóta folya-
matosan bõvíti termelését és növeli kapacitását, annak
érdekében, hogy a legjobb minõségû játékokkal lássa el a
gyerekeket szerte a világon.

 
A magyarországi, nyírségi gyártóbázis tavalyi év tekin-

tetében kimutatott csökkenõ nettó nyeresége és árbevéte-
le elsõsorban egy vállalatcsoporton belüli számviteli tranz-
akció eredménye, ami még 2017-ben növelte meg jelen-
tõsen a cég nyereségét és árbevételét.

GLOBÁLIS NÖVEKEDÉSBEN A CSOPORT
A LEGO Csoport globálisan növekedéssel zárta a tavalyi

évet, az értékesítés 3 százalékkal, míg az árbevétel és az
adózott nyereség 4 százalékkal nõtt. A dán építõjáték-gyár-
tó vállalat idén februári közlése szerint a tavalyi adózás
utáni eredménye az egy évvel korábbi 7,8 milliárd koroná-

ról 8,1 milliárd koronára emelkedett (1 dán korona = 43,48
forint).  Beszámolójuk szerint a tavalyi értékesítési árbevé-
tele 36,4 milliárd koronára nõtt a 2017-es 35 milliárd koro-
náról. A társaság 2018-ban „magas kétszámjegyû” forga-
lomnövekedést ért el Kínában és „alacsony egyszámjegyût”
az Egyesült Államokban, valamint Nyugat-Európában. 

ÚJ GYÁRTÓCSARNOKOK ÉS TECHNOLÓGIÁK
A csoport globális teljesítményével összhangban a nyír-

egyházi gyárban jelenleg is folyik a termelés bõvítése – új
gyártócsarnokok, egy új automata magasraktár és más ki-
szolgálóegységek épülnek, illetve kerülnek beüzemelésre –,
valamint 2020 során új gyártási technológiákat terveznek
bevezetni.  Az 1932 óta mûködõ dán óriáscég Magyarorszá-
gon a nyilvános cégadatok szerint tavaly átlagosan 1915 sa-
ját munkavállalót foglalkoztatott a nyíregyházi gyárában.

A Millward Brown kutatócég 2019-es felmérése szerint
a LEGO márka Magyarország legnépszerûbb játékmárká-
ja, stabilan az elsõ helyen áll a gyerekek születésnapi kí-
vánságlistáján.

(MTI)

FORRÓ NYÁRZÁRÁS

Noha már csak két hét van hátra a nyárból, és véget ér a vakáció, talán ezt érezve is, tömegek töltik
szabadidejüket a vízparton és benne – ehhez persze eddig az idõjárás is hozzájárult. Ráadásul most
még hosszú hétvégénk is lesz, amivel valóban megkoronázhatjuk az idei nyarat. S ha nem a strandot
választjuk, akkor is bõ a programkínálat. Fotó: Szarka Lajos
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SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA
SZABÓ ZSÓFI NAGYON SZERETI EZT A VÁROST, IMÁD ITT LENNI

Milyen a vidéki élet? – szokták kérdezni fõvárosi is-
merõsei, amikor tudatosul bennük, hogy élete egy részét
Nyíregyházán éli. Erre Szabó Zsófi, az RTL Klub népsze-
rû mûsorvezetõje mindenkit megnyugtat: nagyon ked-
veli ezt a várost, s megszerette az elõnyeivel, hátránya-
ival együtt a kétlakiságot.

Bár simán találkozhattunk volna az interjúra egy nyír-
egyházi kávézóban is, hiszen többször álltam már mö-
götte a sorban a különbözõ  boltok pénztárai elõtt, mégis
telefonon csíptem el a kisfiuk születése óta, elsõ közös
nyaralásukról,  Törökországból érkezõ gép landolása után.
A repülõtérrõl egyenesen egy forgatásra ment a televízió-
ba, onnan pedig a törökbálinti otthonukba sietett.

DÍJUGRATÓ KAPOCS

–  Életünk elsõ hármasban töltött külföldi nyaralásán
vettünk részt – árulta el a mûsorvezetõ. – A férjemmel,
Zsoltival négy éve voltunk utoljára közösen így kikap-
csolódni, a kisfiunkkal pedig tavaly még nem akartunk
külföldre utazni, még nem élvezte volna. Persze, lovas
versenyekre mentünk a környezõ országokban, de az más,
az kötött össze minket. A férjem díjugrató versenyzõ, s
bár ismeretségünk hosszú ideje tart, akkor fonódott szo-
rosabbra, mikor én felnõtt fejjel tértem vissza a pályára.
Így a szerelmünk a Nemzeti Lovardában indult – és Nyír-
egyházán kapott pecsétet.

OTT MAMA, ITT TATA

Városunkban a kedvenc épülete egyértelmûen a Ró-
mai Katolikus Társszékesegyház, ahol örök hûséget fogad-
tak egymásnak. A mûsorvezetõ  meg is jegyzi, hogy mi-
kor (gyakran) arra sétálnak a férjével, erre mindig „emlé-
keztetik” egymást. Természetesen kedveli az egész fõte-
ret a kávézóival együtt, a „nagyszerû állatkertet, ahol sok-
szor voltunk már”, Sóstót, ahol korábban gyakran futott,

manapság pedig inkább a családdal sétál. – Két helyen
vagyunk otthon, a törökbálinti házunkban és itt, Nyíregy-
házán is. Mendel is megszokta már ezt a kétlaki életet,
két kiságya van, két helyen vannak a játékai. Jön Nyír-
egyházára a „Tatához”, Zsolti apukájáékhoz, majd megy
Törökbálintra, a „Mamához”, az én anyukámhoz...

A CSALÁD AZ ELSÕ!

Bár a kétlakiság nehézségekkel is jár, õ igyekszik min-
denben a jót meglátni. Fontos döntés volt, mikor elhatá-
rozta, ezt az életmódot választja, mert a munkái a fõváros-
hoz kötik. – Életem csodája, különleges ajándéka az anya-
ság, amit szeretnék minél intenzívebben megélni! Ezért a
családot tettem az elsõ helyre és kiderült, így is mûködik
minden.  Azonban a munkámat sem szeretném feladni, így
az ingázás mellett döntöttünk. Míg odaérünk Pestre, tu-
dunk beszélgetni, intézkedni... Arról nem is beszélve, ha
eldöntünk valamit, 5–10 percen belül biztosan odaérünk
Nyíregyházán, ami a fõvárosban szinte lehetetlen.

MEGY A TÖLTÖTT KÁPOSZTA

Nemcsak ezt szereti Nyíregyházában, hanem azt is,
hogy bár nagyváros, mégis, jó értelemben véve, vidék.
Szinte „mindenki tud mindenrõl mindent”, amit meg kel-
lett szoknia, de már élvezi, össze lehet futni ismerõsökkel
egy piros lámpánál, és itt van a nyugodt családi környe-
zet, így szeret nálunk élni. – Tényleg van olyan, ami nincs
meg helyben, és van, amiért esetleg Debrecenbe kell át-
menni, s talán a gasztronómiája is lehetne kicsit színe-
sebb a városnak (bár, egy barátom most nyitott egy re-
mek éttermet...), de inkább az elõnyöket látom. Vannak
jó kávézói, ragyogó színháza, és nagyon rokonszenvesek
az emberek. Sokszor megállítanak, fotót kérnek, vagy nem
tolakodóan rákérdeznek: „Zsófika, milyen a szabolcsi élet,
eszed-e már a rendes töltött káposztát”? Eszem persze,
sõt, már töltöttem is, bár tudni kell, hogy az orosházi szár-
mazású édesanyám is csodálatosat csinál... És örülök, hogy
már új, közös barátaink is vannak Zsoltival. Már csak azt
a lemaradást kell „bepótolnom”, hogy tudjam, kihez kell
fordulni az ügyes-bajos dolgokkal, de ez is megjön az
évek alatt. Mert már  itt is itthon vagyok – fogalmazott a
Nyíregyházi Naplónak Szabó  Zsófi.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

JÓSAVÁROSI NAPOK

PILLANATKÉPEK A HÉTVÉGI PROGRAMOKBÓL

Két napon keresztül szórakoztató programokkal vár-
ták a kicsiktõl a seniorokig az érdeklõdõket a Jósavá-
rosban. Volt interaktív mese, cukorágyú, Frici bohóc,
fellépõk, kvíz és sok nyeremény.

Minden évben megrendezik a Jósavárosi Napokat, nem
volt ez másként múlt hétvégén sem. Pénteken és szombaton
is várták a városrész lakóit a szórakoztató programokra.

– A Jósavárosi Napok tulajdonképpen Jósaváros szüle-
tésnapi partija, amit mindig várnak az itt élõk. Ennek van
egy közösségerõsítõ, -építõ jellege, ezért is támogatjuk
ennyire. Az egész város városrészekbõl áll, és a városré-
szekben a közösség jobban kialakul. Több generáció itt
van, gyerekek, idõsebbek, fiatalok. A program is úgy ké-
szült, hogy mindenkinek adjon kedvére valót – hangsú-
lyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

A Jósavárosi Napok rendezvény nagy múltra tekint vissza,
elõször 1970. augusztus 20-án tartották meg, a lakópark
elsõ háztömbjének ünnepélyes átadóján. Azóta minden
évben megrendezik, amit a lakók izgatottan várnak.

– Az idén pénteken kezdõdött a Jósavárosi Mûvelõdési
Házban rajzversennyel, kézmûves foglalkozással, illetve

interaktív mese elõadással – ezt fõleg a kicsik kedvelik –,
és szombaton folytatódott. Már hagyomány, hogy mindig
fellép a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette
Csoport is – emelte ki dr. Horváthné dr. Veisz Katalin ön-
kormányzati képviselõ.

A gyerekek kedvence a cukorágyú és az arcfestés volt,
a rendezvényt idén utcabállal zárták.

IX. SÓSTÓSERFESZT

Kilencedik alkalommal rendezték meg Sóstón a
SerFesztet. Rengetegen látogattak el a kétnapos ren-
dezvényre, ahol 16 sörfõzde kínált összesen 80 kü-
lönbözõ kézmûves sört. A jó hangulatot a koncertek
is biztosították.

JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS
Az endometriózissal élõ nõk gyógyulásának támo-

gatására szervezett jótékonysági futást az „Együtt
könnyebb” Nõi Egészségért Alapítvány az Erdei Tor-
napályán múlt hétvégén. A több futamból álló közös
sportoláson regisztrációt követõen vehettek részt az
érdeklõdõk, a díjból befolyt összeget a tinédzserek fel-
világosítására fordítják.

Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin képviselõ, Nagy
Szabina szervezõ  és dr. Kovács Ferenc polgármester
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ÚJRA JÁRNAK MAJD A TELEVONATOK

básról még folynak az egyeztetések, de várhatóan a vona-
tok összesen 400 férõhelyes FLIRT motorvonatokból – a
kor követelményeinek megfelelõen korszerû utastájé-
koztató rendszerrel, légkondicionált, alacsonypadlós,
kerekesszékek és babakocsik fogadására is alkalmas utas-
terekkel, mozgáskorlátozottak által is könnyen használ-
ható mosdóval, és WIFI-vel rendelkeznek – állnak majd,

és menetrendjük is a korábbiakhoz hasonló lesz. Tehát a
vasárnaponként 17:08-kor induló  TELEVONAT Nyíregy-
házától Budapest-Nyugati pályaudvarig csak három he-
lyen, Debrecenben (17:38-kor), Kõbánya-Kispesten (20:10-
kor) és Zugló vasútállomáson (20:18-kor) áll meg, a Nyu-
gatiba 20:27-kor érkezik.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Tavaly szeptember 30-ától idén június 10-éig vasárna-
ponként a délutáni csúcsidõszakban új szolgáltatást al-
kalmazott a MÁV-START a Nyíregyházáról a fõvárosba
tartó utasok számára. Noha a TELEVONAT a nyári szü-
netben szabadságát tölti, a MÁV Zrt. Kommunikációs Igaz-
gatóságától megtudtuk, szeptembertõl újra járnak majd.

2018. szeptember végétõl 2019 júniusáig 35 Televonat
közlekedett országszerte. Az eltelt háromnegyed év alatt
(összesen 35 alkalom) 9794-en vették igénybe a szolgál-
tatást, ebbõl Nyíregyházáról a fõvárosba 4351-en utaz-
tak. Kétségtelen, hogy nagy népszerûségnek örvendett a
TELEVONAT az utasok körében, ezért a vasúttársaság a
jövõben is elindítja.

GARANTÁLT AZ ÜLÕHELY
A Nyíregyházától Debrecenen át Budapestig közleke-

dõ modern, kétegységes FLIRT motorvonaton az egyedi,
kedvezõ ár mellett garantált az ülõhely, mivel a rendelke-
zésre álló 400 ülésnél több menetjegyet nem értékesít a
vasúttársaság. Az ülõhelyeket az utasok érkezési sorrend-
ben, a jegyeken feltüntetett egységben foglalhatják el. 

MENETRENDJÜK VÁRHATÓAN NEM MÓDOSUL

A 100-as számú, Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyír-
egyháza–Záhony vasútvonalon iskolai idõszakban, vasár-
naponként Nyíregyháza és a Nyugati pályaudvar közé
tervezett TELEVONAT pontos menetrendjérõl és a díjsza-

A BEÜZEMELÉSI IDÕSZAK JÖN A SÓSTÓI NÉGYCSILLAGOS HOTELNÉL
 

Már a befejezéshez közeledik a
sóstói új, négycsillagos, 122 szobás
szálloda építése. Az épületben az
utolsó simításokat és a hibajavítá-
sokat végzik.  A tervek szerint szep-
tember végén, október elején nyit-
ja meg kapuit a Hunguest Hotel
Sóstó.

 
A Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn épülõ szálloda

megépítésére az önkormányzat a Modern Városok
Program keretében 3,1 milliárd forint támogatást ka-
pott a kormánytól. A projekthez társberuházóként 900
millió forintos bankhitellel csatlakozott a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt.

  A HUNGUEST ÜZEMELTETI

Az épület már a 2017-es év végére szerkezetkész volt,
tavaly áprilisban pedig aláírták az üzemeltetési szerzõ-
dést a Hunguest Hotels Zrt.-vel. A legnagyobb hazai szál-
lodalánc a következõ 10 évben összesen 1,2 milliárd fo-
rint koncessziós díjat fizet a tulajdonosoknak. Természe-
tesen így a hotelt saját arculatukra formálták.

 

UTOLSÓ SIMÍTÁSOK, HIBAJAVÍTÁSOK

Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezér-
igazgatója elmondta, az épületben az utolsó simításokat
és a hibajavításokat végzik. Ezen a héten kezdik meg az
üzemeltetõvel az átadási folyamatot, amit ha lezártak,
akkor a Hunguest elindítja a beüzemelési idõszakot. A
több mint 80 dolgozó megismeri az épületet, és felkészül-
nek arra, hogy négycsillagos szinten szolgáltassanak.

 
HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY

A használatbavételi engedélyezési eljárásban már min-
den szakhatósági engedélyt megkaptak, így a jövõ héten
használatbavételi engedélye is lesz a háznak. A tervek

szerint szeptember végén, október elején nyitja meg ka-
puit a Hunguest Hotel Sóstó.

 
MÉLYGARÁZS IS KÉSZÜL HOZZÁ

Összesen 122 szoba, több mint 150 fõs étterem te-
rasszal, látványbár, szekcionálható konferenciaterem,
90 férõhelyes mélygarázs és 63 felszíni parkoló, igé-
nyes, modern hangulat várja majd a turistákat.
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VIDOR: ÜNNEPLÕBE ÖLTÖZIK A VÁROS
Már csak néhány nap és ünneplõbe öltözik a város, az utcákon

és tereken mutatványosok és improvizatív játékok szórakoztatnak,
a nagyszínpadon pedig egymást követik majd a „nagy nevek”. Ti-
zennyolcadik alkalommal rendezi meg  – augusztus 23. és 31. kö-

zött – a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház és a városi önkor-
mányzat a VIDOR Fesztivált, amelyen 60 helyszínen több mint 200
izgalmas programot kínálnak az ide látogatóknak. Most ezekbõl
válogattunk.

LAS VEGAS UTÁN NYÍREGYHÁZÁN LÉP FEL
EGRI PÉTER ÉS A MYSTERY GANG

Kulturális ikon. A rock ’n’ roll királya. A világ egyik
leghíresebb énekese. Csak néhány megszólítás, ami még
a mai napig megilleti Elvis Presleyt. De hogy mi a közös
benne, valamint Egri Péter és a Mystery Gang nevû for-
mációban? A rockabilly, ami az 1950-es évek Amerikájá-
ban bukkant fel elõször, és azóta is hódít. Augusztus 30-
án 19 órától a Kossuth téri nagyszínpadon is...

Az 1998-ban alakult Mystery Gang zenekar Magyaror-
szág egyik elsõ garage, jungle és rockabilly zenét játszó
zenekara. Azóta itthon és külföldön több mint 1800 kon-
certet adtak, köztük Londonban, New Yorkban, Las Vegas-
ban, Milánóban és Párizsban, hamarosan pedig Nyíregy-
házán is, ahol mint ígérik, visszarepítik majd a közönsé-
get az ötvenes évekbe.

ROMÁNCOK IS SZÖVÕDTEK A VÁROSBAN

– Számtalanszor jártunk már Nyíregyházán, nagyon sok
barátunk él ott, és az elmúlt 20 évben olykor-olykor ro-
máncok, szerelmi kapcsolatok is szövõdtek a városban. A
környékbeli közönség mindig nagyon nagy szeretettel fo-
gadott minket, bízunk benne, hogy így lesz ez most is –
emelte ki a zenekar frontembere, Egri Péter. – Az elmúlt
20 évünk legnagyobb dalai mellett legutóbbi aranyleme-

zünk, a Wild 50’s Nights dalai – közönségünk kedvencei
– ugyanúgy ott lesznek a VIDOR-on, mint az új, most ké-
szülõ Egri Péter szólólemez táncos, „sámáni”, modern
vintage szerzeményei. Számomra megtiszteltetés részt
venni ezen a nagy múltú kulturális fesztiválon, nagy öröm-
mel jövök, és hozom a csapatot, várjuk a találkozást a
nyíregyházi közönséggel. 

MEGÚJULT VÁROSKÖZPONTOK,
SZÉPÜLÕ FÕTEREK

– Mindig az aznap esti koncert sikerére vagyok a
legbüszkébb, legyen az külföldön vagy belföldön.
Persze, a toplistások között vannak az idei Las Vegas-
i szerepléseim, illetve a tavaly év végi kaliforniai kon-
certjeim, de mégis talán az tölt el a legjobb érzéssel,
amikor kis hazámban jobb színpadokon léphetek fel,
minket körülvevõ gyönyörûen megújult városközpon-
tok szépülõ fõterein, az egyre igényesebb hazai kö-
zönségemnek. 

MERJÜNK NAGYOK LENNI

– A Mystery Gang elmúlt 20 évének legfontosabb mon-
danivalója, hogy merjünk nagyok lenni, merjünk nagy-
ban gondolkozni, merjünk álmodozni, és mindenek felett
ne felejtsük el, hogy mindezekért legfontosabb a munka
és a teljesítmény. Munka nélkül semmi nincs. Tehetség,
szorgalom, hit, nagyon nagy szeretet, borzasztó nagy ál-
mok, és mindezekért egy életen át dolgozni, dolgozni,
dolgozni. És még egy fontos dolog. Merj tettre késznek
lenni, ha olykor a sors könyvét is kell átírni hozzá...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

DUMASZÍNHÁZ
Életed filmje VMKK augusztus 26. 18.00

augusztus 26. 20.15
A leküldött ember VMKK augusztus 28. 18.00
Tabuk nélkül VMKK augusztus 29. 19.00

EGYÉB PROGRAMOK
Megnyitóünnepség Kossuth tér, nagyszínpad augusztus 23. 18.30

Vásári attrakciók Jósa András Múzeum augusztus 24. 9.00

III. Nyírségi – VIDOR villámsakk kupa Kossuth tér augusztus 24. 15.00

Vásári attrakciók Kossuth tér augusztus 24. 18.30

Tûzzsonglõrök Kossuth tér augusztus 24., 30. 23.00

Zema ékszerbemutató Kossuth tér, Sunshine kisszínpad augusztus 25. 11.30

Nyír1Flow Kossuth tér augusztus 25. 15.00

Tûzzsonglõrök Kossuth tér augusztus 25., 31. 21.45

Nyír1Flow Belváros augusztus 26., 27., 28., 29., 30., 31. 15.00

FILMVETÍTÉSEK
Zöld könyv Krúdy Gyula Art Mozi augusztus 23. 17.30

A nyughatatlan Kossuth tér, Sunshine kisszínpad augusztus 23. 22.00

Zöld könyv Krúdy Gyula Art Mozi augusztus 24. 17.30

Szabadúszók Krúdy Gyula Art Mozi augusztus 25. 17.30

Kölcsönlakás Kossuth tér, Sunshine kisszínpad augusztus 25. 22.00

Szabadúszók Krúdy Gyula Art Mozi augusztus 26. 17.30

BÚÉK Kossuth tér, Sunshine kisszínpad augusztus 26. 22.00

John Wick: 3. felvonás – Parabellum Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség augusztus 27. 16.30

Egy nap Kossuth tér, Sunshine kisszínpad augusztus 27. 22.00

John Wick: 3. felvonás Krúdy Gyula Art Mozi augusztus 28. 17.30

Most van most Kossuth tér, Sunshine kisszínpad augusztus 28. 22.00

Kölcsönlakás Krúdy Gyula Art Mozi augusztus 30., 31. 17.30A BÚÉK fõszereplõi

Nyír1Flow
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KÉPZÉSEK A „KÖZÖSEN A KIÚTÉRT” PROGRAMBAN

  Újabb elem kapcsolódott a 2021-ig zajló önkormány-
zati „Közösen a kiútért” program nagy csomagjához.
Augusztus közepétõl képzéseket szerveznek a TIT Jurá-
nyi Egyesületben. A Huszár és a Keleti lakótelepen élõ,
leszakadó társadalmi réteg tagjainak felzárkóztatását tá-
mogatja az a teljességében 830 millió forintos vissza nem
térítendõ uniós forrás, mely egészségügyi szûrést és pre-
venciót, életvezetési és családtervezési tanácsadást, ok-
tatást, de még infrastrukturális beszerzést is támogat.

 
120 ember képzését, átképzését tartalmazza a „ Közö-

sen a kiútért” oktatási része, mely a vélhetõen kelendõ szak-
mákkal ismerteti meg a cigány és nem cigány kedvezmé-
nyezetteket. – Több tanfolyamon is részt vettem, van egy
parkgondozói bizonyítványom, s rendelkezek még egy
konyhai kisegítõvel. Sokáig dolgoztam egy helyen, mint ta-
karítónõ, de mivel alacsony volt a fizetésem, gondoltam,
ha ezt a tanfolyamot elvégzem, hátha felvesznek minimál-
bérrel – mondta a Nyíregyházi Televízió kérdésére a most
54 éves Horváth Zsuzsanna, aki a Huszár lakóteleprõl ér-
kezett az iskolába.

 
PÓTOLJA A HIÁNYOKAT

Ez az oktatás elméleti ismeretekkel indult: milyen gé-
pek, módszerek és milyen vegyszerek használatosak a
nagyüzemi takarításban? A „Közösen a kiútért” képzési
eleme egyéni fejlesztési tervet feltételez, képességhiányo-
kat pótol, és a jelentkezõ érdeklõdése is meghatározta a
választást. A programelemeket kiegészíti úgynevezett hu-

mánszolgáltatás, mely nyomon követi a munkaerõ-piaci
helyzetet, segíti a tanulók beilleszkedését és bent mara-
dását, a mentorok feladata pedig az álláskeresési és mo-
tivációs tréning. A tanfolyam részt-
vevõi jónak látják a társaságot és
hasznosnak a tananyagot. – Vannak
férfi-, nõi szakmák. Burkoló és fes-
tõ-mázoló, a nõi szakmákban a
tisztítástechnológiai szakmunkás,
családellátó, illetve mûkörmös vég-
zettség szerepel. Van egy kiegészí-
tõ képzés, a 7-8. osztályra felzár-
kóztató képzés, hiszen olyan jelzés
is érkezett, hogy többen azért nem
tudnak szakmákban elhelyezkedni,

mert nincs meg az elõzetes tudásszintjük – tájékoztatott
Büdszentiné Szép Enikõ, a képzést megvalósító TIT elnö-
ke.

 
AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉT LEFEDIK

– Az éveken át tartó programnak vannak infrastrukturá-
lis, valamint a társadalmi felzárkóztatást segítõ és célzó
elemei. Mondhatni, az élet minden területét lefedik ezek
a szolgáltatások, hiszen a szociális
ellátáshoz és szolgáltatásokhoz való
hozzáférést, a gyerekek képzését és
nevelését segítõ programok, közös-
ségépítõ, fejlesztõ, a közbiztonságot
javító, a foglalkoztatást segítõ prog-
ramok is ide tartoznak – részletezte
szerkesztõségünknek Jászai Meny-
hért alpolgármester. Majd hozzátet-
te: ez a 2021. december 31-éig tar-
tó program nem elõzmények nélküli
és alaposan megtervezett, hiszen
felmérték a problémákat és az igényeket is. A sikerek pe-
dig magukért beszélnek. – Köztudott, hogy kétévente fel-
mérik a város életminõségét. A nyíregyházi munkanélkü-
liség egyértelmûen csökkent, 3-4 év alatt megfelezõdött a
közfoglalkoztatottak száma, s ma már közelít a 70 száza-
lékhoz a foglalkoztatási ráta – fogalmazott az alpolgár-
mester.

  (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Büdszentiné Szép
Enikõ

HASZNOS TANANYAG SEGÍTI A MUNKAERÕ-PIACI ELHELYEZKEDÉST

Jászai Menyhért
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A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN (IS) MEGÉRNÉ
SZÁLLÁST KIADNI NYÍREGYHÁZÁN

A TOP 10-BEN VAGYUNK AZ ORSZÁGBAN!

Az év negyedik hosszú hétvégéje elõtt állunk (2019-
ben lesz még további kettõ), aki teheti, elutazik pár nap-
ra. Várhatóan óriási sorok lesznek az autópályákon, de a
strandokon és a wellness-szállodákban is egymást érik
majd a kikapcsolódni vágyók. Most megnéztük, mi a hely-
zet Nyíregyházán: van még egyáltalán szabad szoba?

Kétségtelen, a magyarok zöme kifejezetten örül a mun-
kanapok átrendezésével járó hosszabb hétvégéknek, most
ráadásul 4 napunk is lesz pihenni. Minden hatodik ember
külföldi utazást tervez, de rengetegen töltik majd az utol-
só elõtti nyári hétvégét belföldön. A szallas.hu adatai sze-
rint – a foglalások alapján – elsõ helyen Siófok áll, de a
top 10-ben ott van Nyíregyháza is, megelõzve többek
között Balatonfüredet, Budapestet és Zalakarost.

AZ APARTMANOK A LEGKERESETTEBBEK
Az apartmanok és a vendégházak a legkeresettebb szál-

lástípusok, a nyár végi kikapcsolódások átlagosan 2 éjszaká-
ra szólnak, a foglalási érték pedig 58 500 forint körül alakul.

EGY SZOBA MARADT

Bár a hivatalos adatokból is látszik, hogy Nyíregyhá-
zán turisták tömegei töltik majd el a hosszú hétvégét, utá-
nanéztünk mi is a foglalásoknak. Mi lenne, ha a szallas.hu
oldalon keresztül augusztus 17. és 20. közötti idõszakra
szeretnénk egy szobát, 2 fõre? Az eredmény megdöbben-
tõ: válogatni már nem tudnánk, ugyanis 77 ajánlatot tárt
elénk az oldal, de az egész városban, az említett idõpont-
ra már csak egyetlen egy szoba maradt szabadon. Való-
színûleg ez sem sokáig, ugyanis velünk egy idõben – az
oldal szerint – még tizenhárman voltak kíváncsiak rá.

A meteorológiai elõrejelzések szerint az elõttünk álló
hosszú hétvégén 26 és 31 fok között alakul majd a hõ-
mérséklet, így remélhetõleg az idõ is kegyes lesz a pihen-
ni vágyó turistákhoz, akikbõl Nyíregyházán is lesznek majd
bõven...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ÁLLATI JÓ NYARUNK VAN

KUVASSZAL ERÕSÍTENEK A POLGÁRÕRÖK

NÉGY BARNA RÉTIHÉJÁT MENTETT MEG
A HÁZIORVOS

Egy biztonságos nádas helyett árpaföldre fészkelt egy
barna réti héja. A fiókái az aratáskor csak a szerencsének
köszönhetik, hogy életben maradtak. A kombájn sofõrje
ugyanis észrevette õket. A pelyhes fiókák Nyíregyházára
kerültek a madármentésben gyakorlott dr. Kiss Csabához,
aki azóta neveli õket. A ragadozó madarak szépen fej-
lõdnek, most már közel a pillanat, amikor szabadon le-
het õket engedni.

Naponta veszi ki a ketrecükbõl a rétihéja fiókákat dr.
Kiss Csaba. A gyakorlott madármentõ tudatosan igyekszik
arra ösztönözni a héjákat, hogy használják a szárnyukat,
így próbálja felkészíteni õket az önálló életre. A madarak
néhány hete kerültek Nyíregyházára. Egy árpaföld aratá-
sakor találtak rájuk. A kombájn sofõrje az utolsó pillanat-
ban vette észre, hogy egy nagy fészek van a gép útjában.
Amikor kiszállt a jármûbõl és közelebb lépett, négy pely-
hes fiókát talált. Mivel attól tartottak, hogy róka vagy egyéb
ragadozó elpusztítja a védett madarakat, szakembert
kerestek. Dr. Kiss Csaba hússal és vitaminokkal nevelte a
héjákat, láthatóan jól fejlettek és egészségesek. A madár-
barát doktor szerint nem okoz majd problémát a termé-
szetbe való visszaengedésük.

– Szerencsére ezek a madarak nem nagyon szoktak
hozzá az emberhez. Nyilván erre tudatosan törekedtünk
a nevelése során, úgyhogy nagy problémába nem fog üt-
közni. Mivel a röpképes kort elérték, ezért annyi felada-

tunk van még, hogy megfigyeljük, megfelelõen tudnak-e
maguktól vadászni. Hogyha minden rendben lesz, akkor
néhány nap múlva mindannyiójukat szabadon lehet en-
gedni és önállóan életképesek lesznek már – mondta el
dr. Kiss Csaba háziorvos.

A barna rétihéja védett ragadozó madár. Magyarorszá-
gon viszonylag stabil a populációja, azonban az élõhelye
folyamatosan csökken, valószínûleg ennek köszönhetõ az
is, hogy a megmentett fiókák anyukája nem egy biztonsá-
gos nádasban, hanem egy árpaföldre rakott fészket. A ki-
fejlett madarak egyébként viszonylag nagyok. Testmagas-
ságuk meghaladhatja az 50 centimétert és szárnyfesztá-
volságuk pedig akár 130 centiméter is lehet. Fõleg kisem-
lõsökkel, talajon élõ és vízimadarakkal, hüllõkkel táplál-
koznak.                                          (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Egy tüneményes kuvaszt kapott a Nyíregyháza Bûn-
ügyi Polgárõr Egyesület az Agrártárcától. A kutya fajta-
mentõ program keretében került Nyíregyházára és rövi-
desen kiképzésen vesz részt. A tervek szerint komoly sze-
repet kap majd a bûnüldözésben, így retteghetnek a drog-
árusok, zsebesek és a rablók.   

Azonnal levette a lábukról a nyíregyházi lányokat Avar,
a polgárõr kuvasz. A négylábú egyelõre még nem a bûn-
üldözésben jeleskedik, inkább a szíveket olvasztja. Avar
ugyanis három hónapos, játékos és rendkívül barátságos.
A lányok azt mondják, idõvel biztosan az is kiderül, hogy
a polgárõrök mennyire jól járnak majd a kutyával.

A SZAKTÁRCA AJÁNDÉKA

A kuvaszt az Agrárminisztériumtól kapta a Nyíregyhá-
za Bûnügyi Polgárõr Egyesület. A szaktárca ugyanis együtt-
mûködik az Országos Polgárõr Szövetséggel és öt darab
kuvaszt ajándékoztak vidéki polgárõr szervezeteknek. Avar
az egyik közülük és õ Nyíregyházára került.

– A kuvasz kutya hungarikumnak számít és a fajtamen-
tés keretében jött létre ez a program. Egy 1986-os adat
szerint közel 2500 kutyát törzskönyveztek. A 2018-as adat-
ban viszont már csupán alig több mint 200 kutyáról be-
szélhetünk és ezért is tartottuk fontosnak, hogy legyen
kuvasz polgárõr kutya – fogalmazott Király Róbert, a Nyír-
egyháza Bûnügyi Polgárõr Egyesület elnöke.

HATÁROZOTT GAZDÁT KÍVÁN

Avar rövidesen egy komoly kiképzésen esik majd át,
hogy aktívan közremûködhessen a polgárõrök munkájá-
ban. A képzést részben Varga Roland vállalta, aki már tar-
tott kuvaszt.

– Egy határozott embert kíván a kuvasz, de ezek mel-
lett egy nagyon jó társ és egy nagyon jó õrzõ-védõ kutya.
És ha kell, természetesen bármit megtesz a gazdájáért –
tette hozzá Varga Roland polgárõr.

Avarból néhány hónap múlva nagy testû, rettenthetetlen
négylábú lesz, ha vele sétálnak majd a polgárõrök, bizto-
san komoly tekintélyt kölcsönöz nekik és mindezek mellett
bûnüldözésben is aktívan részt vehet. Szükség is van rá,
mert a két éve alakult Nyíregyháza Bûnügyi Polgárõr Egye-
sület fõként a drogárusítás, lopások, rablások megakadá-
lyozására szakosodott.                   (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A Nyíregyházi Állatpark mindig is törekedett a kü-
lönleges állatok bemutatására, s látogatóik már egy rit-
ka, Indonéziából származó tyúkfajtát, az Ayam Cemanit
is megtekinthetik.

A baromfi legszembetûnõbb tulajdonsága a fekete tol-
lazat, de a madár bõre és húsa is fekete, így eredeti élõ-
helyén misztikus erõt tulajdonítanak neki és rituálé ke-
retében fogyasztják. A madár fekete megjelenését egy
fibramelanosis nevû genetikai rendellenességnek kö-
szönheti, ami az albinizmus tökéletes ellentéte. A Nyír-
egyházi Állatparkban egy 10 fõs állomány él, a Viktória
ház szomszédságában álló röpdében.

FEKETE A TOLLA ÉS A HÚSA IS

FELESÉG ÉRKEZETT
A HULMÁN HÍMHEZ

Hannoverbõl 5 éves feleség érkezett az országban
csak a Nyíregyházi Állatparkban látható hulmán hím-
hez. A hulmánok zárt tartási körülmények között rit-
kaságnak számítanak, hiszen az egész világon össze-
sen 183 egyed él ebbõl a közepes termetû majomfaj-
ból, s közülük – a most érkezett egyeddel – 3, a  Nyír-
egyházi Állatparkban.

A park állatai, csakúgy mint a természetben, nap-
pal aktívak s leggyakrabban a lombkorona szinten tar-
tózkodnak, ahol elsõsorban a
fák leveleivel táplálkoznak, de
rügyeket, magvakat és gyümöl-
csöket is fogyasztanak. A faj al-
kalmazkodóképessége bámula-
tos. A természetben éppúgy
megtalálható a Himalája 4000
méter  feletti hófödte hegyei kö-
zött, mint Ázsia félsivatagos
vagy trópusi esõerdõiben, sõt
Észak-India sûrûn lakott városa-
iba is bemerészkedik, köszön-
hetõen annak, hogy a hinduk
szent állata. A hulmánok nemcsak a hinduizmusban
ismert állatok, de Kipling, A dzsungel könyvében az
Elveszett Városban élõ „Majmok népe” is.

MÉG A GONDOZÓKAT IS
MEGLEPTE MÉRETEIVEL

Amikor megszületett, olyan nagy volt, hogy biká-
nak nézték. A születése után két óra múlva már a
saját lábán állt, néhány nap múlva pedig úgy járt-kelt
a Nyíregyházi Állatparkban, mintha mindig is itt la-
kott volna. Egy kis Rothschild-zsiráf az állatpark új,
cuki szenzációja. A másfél hetes bébi kislány kíván-
csi és õ az Afrika panoráma új sztárja.    

Egy alig több mint kéthetes zsiráfbébihez képest
meglepõen magas, erõteljes és láthatóan majd kicsat-
tan az egészségtõl. Így néz ki a
Nyíregyházi Állatpark legújabb
szenzációja, a zsiráfbébi. Már a
születése is igazi csoda volt, mi-
vel a vajúdást végignézhették a
park látogatói. Az ellés végül
mégiscsak az istállóban történt
meg. A gondozók nem elõször
láttak zsiráfbébit, mégis megle-
põdtek az újszülött méretein.

– Hatalmas múltra tekint visz-
sza a zsiráfborjak születése, ez-
zel a kicsivel már 9 borjú látott
itt napvilágot. Az apróság na-
gyon életerõs. Minket is megle-
pett, mert elsõ ránézésre biká-
nak tûnt, de valójában egy kis
tehénrõl van szó. 175 cm ma-
gas és 60 kilós volt egy naposan – fogalmazott Ré-
vészné Petró Zsuzsa osztályvezetõ.

A kis zsiráf a születése után néhány órával a saját
lábán állt, néhány nap múlva pedig követte a vele
együtt 7 egyedet számláló csordát a kifutóba. A ter-
mészetét illetõen nagyon kíváncsi, mozgékony és ké-
pes megolvasztani a szíveket. A zsiráfoknak 9 alfaját
ismerik, a nyíregyházi jövevény az úgynevezett Roth-
schild-zsiráfok közé tartozik. Ez az alfaj a klímaválto-
zás és az emberi tevékenység, a vadászat, az élõhely-
csökkenés miatt végveszélybe került, ezért nagyon fon-
tos, hogy az állatkertek szaporítsák. A csöppség apu-
kája egyébként Lengyel-, anyukája pedig Csehország-
ból került Nyíregyházára. A tervek szerint a kis zsiráf
Nyíregyházán marad. A látogatók mindennap megte-
kinthetik a park Afrika panoráma részlegén, az úgy-
nevezett Tarzan-ösvényen.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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HIRDETÉS

Kell-e félni az afrikai sertéspestistõl?
Kizárólag vaddisznóknál, de

Magyarországon is jelen van az af-
rikai sertéspestis. A betegség miatt
a sertéságazat és a vadásztársada-
lom jó ideje a terjedés megakadá-
lyozásán dolgozik, de mit jelent ez
nekünk, átlagos vásárlóknak? Mek-
kora valójában a veszély és mit ér-
demes tudni a betegségrõl? Többek
között errõl is szó esett dr. Bognár
Lajos országos fõállatorvossal foly-
tatott beszélgetésünkben.

– Milyen most a hazai afrikai sertéspestis helyzet?
– Az állategészségügyi szakemberek az ASP tavaly áprilisi

megjelenése óta folyamatosan végzik a vizsgálatokat. Több
elhullottan talált vaddisznóban is kimutattuk már a vírust ha-
zánk északkeleti területein. A szakemberek mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy a lehetõ legjobban „helyhez kös-
sék” a vírust. És bár vannak esetek, de szerencsére úgy tûnik,
hogy eddig sikerült egy jól meghatározott térségen belül tar-
tani a betegséget.

– Mennyire veszélyes ez a betegség?
– Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy az ASP az

emberre nem veszélyes, kizárólag a vaddisznókat és a házi
sertéseket betegíti meg. A vírus nekünk, embereknek még ak-
kor sem okozna gondot, ha véletlenül fertõzött vaddisznó húsát
fogyasztanánk. Erre természetesen nem kerülhet sor, hisz je-
lenleg az érintett területeken minden elejtett vaddisznót köte-
lezõ megvizsgálni és még negatív eredmény esetén sem vihe-
tik ki a húst az érintett zónákból.

A betegség megjelenése azonban komoly gazdasági kárt
jelent a vadásztársadalom, de legfõképp a sertéságazat szá-
mára. Maga a vírus rendkívül ellenálló, megfelelõ körülmé-
nyek között akár évekig is fertõzõképes marad. Nincs se gyógy-
kezelés, se megelõzõ vakcinázás ellene. Ráadásul nemcsak
„természetes úton” terjed, hanem ún. ragályfogó eszközök-
kel, de akár fertõzött hússal, vagy abból készült termékkel is
messzire elhurcolható. Éppen ezért a legfontosabb, hogy a
saját szintjén mindenki betartsa a megelõzéshez szükség elõ-
írásokat.

– Ha olyan biztonságosak ezek a termékek, akkor az elmúlt
másfél évben miért lehetett többször is hallani, hogy több or-
szág megtiltotta a magyar hústermékek beszállítását?

– Ezeknek a korlátozásoknak kizárólag járványügyi és nem
élelmiszerbiztonsági okai vannak! Mint említettem, a vírus na-
gyon ellenálló és sokféleképpen (élõ állattal, eszközökkel, hús-
sal, vagy abból készült termékekkel stb.) terjeszthetõ. Azok az
úgynevezett harmadik (tehát EU-n kívüli) országok, amelyek
megtiltották a magyar termékek beszállítását, azt szeretnék el-
kerülni, hogy akár csak véletlenül is, de fertõzött állat vagy élel-
miszer kerüljön be hozzájuk. Ebbõl az – olykor túlzott – elõvi-
gyázatosságból adódik az ágazatot érintõ nagy gazdasági kár.

Folyamatosan tárgyaltunk az elmúlt hónapokban és tárgyalunk
jelenleg is az érintett országokkal, hogy a tiltásokat korlátozzák a
fertõzéssel érintett területekre. Számos esetben (például Hong-
kongnál, Szingapúrnál, Kanadánál és Vietnámnál) már sikerült is
elérnünk, hogy enyhítsék a kereskedelmi korlátozásokat. Az Eu-
rópai Unióba is szállíthatóak a fertõzéssel nem érintett magyaror-
szági területekrõl az élõ sertés, sertéshús, sertéshúsból készült ter-
mékek. A kereskedelmi korlátozások miatt azonban a magyar ál-
lattartókat és húsfeldolgozókat így is jelentõs kár éri.

– Tehet még valamit a lakosság?
– Régóta fennálló, pont az ASP megelõzéséért bevezetett elõ-

írás, hogy külföldrõl (fõleg Ukrajnából) tilos sertéshúst, illetve
húskészítményt behozni, még magáncélra is. Ennek ellenõr-
zésére az állategészségügyi hatóság szorosan együttmûködik
a határállomásokon dolgozó szakemberekkel, szervezetekkel.
A poggyászok ellenõrzése folyamatosan zajlik, de ez nem nyújt
100 százalékos garanciát. Az utazók felelõsségteljes maga-
tartása elengedhetetlenül fontos, sajnos azonban az a szomo-
rú tapasztalat, hogy e téren vannak hiányosságok. Az elmúlt
hónapokban rendszeresen kellett élelmiszert elkobozni a ha-
tárállomásokon. Tehát ezúton is kérek mindenkit, hogy utazá-
saik során (az EU-n kívülrõl) ne hozzanak magukkal sertés-
húst, illetve húskészítményt!

– Mit tegyen, aki elhullott vaddisznót lát az erdõben?
– Ha egy kiránduló elhullott vagy betegnek látszó vaddisz-

nóval találkozik az erdõben, akkor ne bántsa, csak szóljon a
hatóságoknak. Ezt megteheti egyrészt a Nébih zöldszámán
(06-80/263-244), de akár a terület gondozójának, a hatósági
állatorvosnak, a járási hivatalnak vagy a település önkormány-
zatánál is jelezheti a tapasztaltakat. Fontos, hogy az erdõjáró
minél pontosabban megadja a helyet (akár konkrét GPS-ko-
ordinátákkal), ahol a hullát, vagy a beteg állatott látta.

– Várható valamilyen korlátozás, ami a kirándulókat érint-
heti?

– Az ASP megjelenése miatt a turisztikai rendezvényeket
érintõ korlátozás nem várható. A kirándulók az érintett me-
gyékben található, úgynevezett különösen ellenõrzött terüle-
tek határán láthatnak majd tájékoztató plakátokat, ami arra
hívja fel a figyelmüket, hogy afrikai sertéspestissel fertõzött
területre kívánnak belépni.

Mivel az ASP emberre nem veszélyes, csak a vaddisznókat
és a házi sertéseket betegíti meg, így semmilyen kockázatot
nem jelent az ember egészségére, ha elhullott vaddisznóba
botlana az erdõt járva. Azonban, ahogy már szó volt róla,
maga a vírus rendkívül ellenálló, így ha esetleg a kiránduló
keze, a ruhája, a cipõje vérrel szennyezõdne, kiemelten fon-
tos, hogy addig ne menjen sertések közelébe, míg kezét, ru-
házatát le nem mosta, le nem fertõtlenítette!

Az ASP járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információkról
és további hasznos tudnivalókról a Nébih honlapján (https://
portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis) tájékozódhatnak az
érdeklõdõk. (Fotók forrása: AM) (x)
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MEGÉRKEZETT AZ ELSÕ SZINYEI-ALKOTÁS

Bár az emberek többsége nem látogat mindennap fest-
ménykiállításokat, azért amikor olyan nagy nevek kerül-
nek egy-egy múzeum óriási molinóira, mint Munkácsy,
vagy éppen Szinyei, akkor nincs kérdés: ezt a kultúrkincset
is látnunk kell. Vélhetõen ez dönt majd újabb rekordot a
Jósa András Múzeumban is (Seuso és Munkácsy után),
ahol augusztus 23-án nagyszabású és különlegességeket
kínáló tárlat nyílik: Szinyei Merse Pál 80 alkotása lesz
látható november 24-éig.

A magyar nemzet egyetemes kultúrkincsének újabb
szelete érkezik Nyíregyházára. Bár az eredeti Szinyei-fest-
mények árát nehéz megbecsülni, de az rövid kutatásból
látszik, hogy egy-egy ilyen alkotásért már tíz évvel ezelõtt
is közel 60 millió forintot is fizettek a mûgyûjtõk. Ilyenek-
bõl pedig most nemcsak egy, hanem 80 (!) lesz Nyíregy-
házán.

ÉJJEL-NAPPAL ÕRZIK

Ezért sem meglepõ, hogy a kiállítást komoly biztonsági
intézkedések fogják övezni, éjjel-nappal õrzik majd, de
nemcsak anyagi, hanem mûvészi értékük miatt is érde-
mes lesz megtekinteni ezeket, mert mint ahogyan azt a
múzeum is ígéri: ez a találkozás és a tárlat valamennyi
megtekintése biztosan emlékezetes lesz valamennyiünk
számára.

EPERJESRÕL IS...

Dr. Rémiás Tibortól, a Jósa András Múzeum igazgató-
jától megtudtuk, Szinyei festményei, valamint grafikái a
Nemzeti Galériából, illetve városi múzeumokból és ma-
gángyûjteményekbõl érkeznek majd. Közülük az elsõ már
a napokban Nyíregyházára került, személyesen hozták el
A három cigány címet viselõ grafikát az Eperjesi Múze-
umból. A többi alkotás a héten utazik a megyeszékhelyre,
nagy biztonsági intézkedések mellett.

FILM IS KÉSZÜLT

– Amellett, hogy elhoztuk az Eperjesi Múzeumból ezt a
Szinyei-grafikát, Szlovákiában egy filmet is készítettünk a
festõóriás életérõl, ugyanis Szinyei és családjának élete
szorosan kötõdött a közeli Jernyéhez. Ott található egy
Szinyei-kastély, a család birtokainak központja, ami egy
idõben otthonául is szolgált a festõnek. Az épületben
egyébként a mai napig is több alkotás másolata megte-
kinthetõ. Ezt a filmet a kiállítás ideje alatt, a múzeum elõ-
terében tekinthetik majd meg a kedves látogatók.

Az év kiállításának különlegessége, hogy a kurátora nem
más, mint Szinyei Merse Pál dédunokája, dr. Szinyei Merse
Anna, a Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott mûvészet-
történésze, aki a megnyitón is itt lesz majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

REGISZTRÁLNI KELL
Csakúgy, mint ahogyan azt a Seuso-kincsek és a

Munkácsy-kiállítás esetében megszokhatták a látoga-
tók, most is érdemes regisztrálni, többek között azért,
hogy ezzel is elkerüljék a sorban állást. Regisztrálni
augusztus 15-étõl lehet a foglalas.josamuzeum.hu
weboldalon keresztül (óránként 50 látogató léphet be
a kiállítótérbe).

ÚJABB REKORD DÕLHET A MÚZEUMBAN

PROGRAMOK
M Û V É S Z A S Z T A L

Cserna-Szabó Andrással
augusztus 25-én 17.00 órá-
tól a MÛvész Stúdióban.
Beszélgetõtárs: Kováts Dé-
nes. Az est háziasszonya és
dramaturgja: Kováts Judit.
Közremûködnek: Kosik Ani-
ta, Tóth Károly, Horváth Vik-
tor színmûvészek, továbbá
Karádi Zsolt, Béres Tamás.
Zene: Karap Zoltán, Bartus
Zoltán.

SZÜN-IDÕ-TÖLTÕ óvo-
dásoknak és kisiskolások-
nak augusztus 30-áig az
Örökösföldi Fiókkönyvtár-
ban. Hetente más-más, já-
tékos feladatok. 1 feladat =
1 pecsét, 3 pecsétért aján-
dékot kapsz!

Ö S Z T Ö N D Í J A S O K
GYÛJTEMÉNYE. Válogatás
látható a Nyíregyháza MJV
Képzõmûvészeti Ösztöndí-
jasok Gyûjteményébõl a
Nyíregyházi Városi Galéri-
ában augusztus 31-éig.

„KERESSÜK A NYÁR
KÖNYVFALÓJÁT!” A Mó-
ricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtára 2019-ben is meg-
hirdeti olvasópályázatát a
nyári szünidõre (szeptem-
ber 6-áig), 10–15 éves gye-
rekeknek, akik a könyvtár
beiratkozott olvasói. Részle-
tek: www.mzsk.hu vagy
személyesen a gyermek-
könyvtárban.
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VAN, AKI SZEMET VET MÁS KERÉKPÁRJÁRA
ÉRDEMES REGISZTRÁLTATNI A BRINGÁKAT, A BIKESAFE SEGÍT AZ AZONOSÍTÁSBAN

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság rendszeresen, egész évben végez Bikesafe kerékpár-
regisztrációt. Az országos nyilvántartási rendszerbe vétel-
hez a rendõrök lefotózzák a jelentkezõk kerékpárjait, majd
rögzítik a jármûvek egyedi jellemzõit, és a tulajdonosok
adatait. A regisztrált bicikliket végül egy matricával látják
el, amely azt jelzi, hogy a kétkerekû már szerepel az adat-
bázisban. A kezdeményezés célja, hogy lopás esetén a
jelölés segítse a keresett kétkerekû azonosítását, vagy a
megtalált bicikli tulajdonoshoz történõ visszajuttatását.
Kollégáink rendszeresen járják a településeket, rendez-
vényhelyszíneket, ahol elvégzik a regisztrációt. A regiszt-

Ahogy bõvül a kerékpárutak hossza, egyre többen pat-
tannak kétkerekûre, és mennek vele dolgozni, iskolába,
vagy éppen ügyeket intézni. Ezzel együtt azonban sajnos
elõfordul, hogy más is szemet vet az országúti, városi,
vagy éppen classic biciklinkre... Idén január és június
között 112 kerékpárlopásos ügyben nyomozott a rend-
õrség a megyében. Hogy ezek minél eredményesebbek
legyenek, érdemes regisztráltatni a kétkerekûket.

– Megyénkben kerékpárlopás miatt 2017-ben 421 bün-
tetõeljárás indult, 2018-ban 309, 2019 elsõ félévében pe-
dig 112 – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Fedor Rita,
a megyei rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje, akitõl meg-
tudtuk, nem minden kerékpárlopás esik büntetõeljárás alá.
Ha ugyanis az eltulajdonított kerékpár értéke nem halad-
ja meg a szabálysértési értékhatárt (50 ezer forint), és az
eltulajdonításához nem kapcsolódik minõsítõ körülmény
sem (pl. dolog elleni erõszak), akkor a rendõrség tulajdon
elleni szabálysértés miatt indít eljárást (pl. közterületrõl,
lezáratlan állapotban hagyott, 50 ezer forint érték alatti
kerékpár eltulajdonítása).

EGY TOLVAJNÁL TÖBB KERÉKPÁR
– Jellemzõ, hogy egy kerékpártolvaj elfogása nyo-

mán nem csupán egy, hanem több általa korábban
eltulajdonított kerékpárt is vissza tudunk szolgáltatni
a tulajdonosoknak. Fontos azonban, hogy a kerékpár-
hoz tudjunk tulajdonost társítani, ezért javasoljuk a
Bikesafe regisztrációt.

rációhoz szükséges, hogy magukkal vigyék a kerékpárja-
ikat, személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat.

OLVASÓI LEVÉL

KÖSZÖNET A RENDÕRÖKNEK
Tisztelt Napló szerkesztõség! Ezúton szeretnék köszö-

netet mondani a Stadion és az Érkert utcai rendõrõrs dol-
gozóinak, akik bravúros gyorsasággal, 24 órán belül meg-
találták és visszaszolgáltatták a 2019. 07. 31-én, a Vécsei
utcai zöldségbolt elõl ellopott kerékpáromat.

Torda Istvánné
(Szerzõ: Bruszel Dóra)



AUGUSZTUS 20.

2019. AUGUSZTUS 16. 11

AZ ORSZÁG EGYIK LEGJOBB KENYERÉT NÁLUNK SÜTIK

Szép hagyomány, hogy az állami-nemzeti ünnepre ké-
szülve minden évben választanak egy különleges recep-
túra alapján készülõ csúcssüteményt, amely az „ország
tortája” címet viseli. Kevésbé ismert, hogy kenyérben is
létezik ez a versengés. Mi, nyíregyháziak ismét büszkék
lehetünk: az ország legjobb rozskenyerét itt sütik, és ná-
lunk készül a bronzérmes búzakenyér is!

Augusztus 7-én volt az eredményhirdetése a „kenye-
res” versengésnek, ott, ahol majd az ünnepségsorozat ré-
szeként, a Magyar Ízek Utcájában meg is lehet kóstolni.
Bõ tucatnyi vállalkozás nagyjából félszáz terméke versen-
gett a helyezésekért idén, azért ez idõ tájt, mert a Szent
István-napi tradícióknak a része az új kenyér is.

ELSÕ ÉS HARMADIK HELY

– Három kategóriában – búzakenyér, rozskenyér, in-
novatív kenyér – lehetett nevezni idén, amibõl kettõben
sikeresen szerepeltünk – tájékoztatta szerkesztõségünket
Lakatos Tibor, a nyíregyházi Vela Pékség ügyvezetõje. –
Büszkén mondhatjuk, hogy a szakértõ, öttagú zsûri két
termékünket is nagyra értékelte: a búzakenyér kategóriá-
ban harmadik helyezett lett a szabolcsi kovászos kenye-
rünk, míg a rozskategóriát megnyertük, magasan a leg-
több pontszámmal találták a legjobbnak a beregi rozske-

dicionális technológiával, hosszú érésû kovásszal készült,
melynek alkotóelemeinél figyelembe vettük a hagyomá-
nyokat is, így a búzaliszt, a só és élesztõ mellett sertészsírt
is tartalmaz, mesterséges adalékanyagot viszont egyálta-
lán nem. Ami a beregi rozskenyerünket illeti: utánanéz-
tem, hogy a régi korokban, az iparosodás elõtt milyen lisz-
teket használtak Magyarországon, illetve tájegységenként
mi volt a szokás a fûszerezésben. Így leltem meg korabeli
írásokban, hogy ezen a tájékon szívesen használtak egy
különleges fûszert, ez a borsikafû. Kipróbáltuk: egyedi ízt,
illatot, aromát biztosít a terméknek, visszatérve egy szép
hagyományhoz, ami az ipari termelés miatt elfelejtõdött –
avatott be a „titkokba” az alkotó. Persze, ez csak leírva
ilyen egyszerû, napokig kereste csapatával a receptúrát,
majd sokszor újrasütötte a kenyeret, míg aranyérmes nem
lett...

GYÕZÖTT A BOLDOGASSZONY

Jó hír az ínyenceknek: már nemcsak gyõztes kenyeret,
hanem gyõztes tortát is kóstolhatnak, ugyanis a Magyar
Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete idén tizenharma-
dik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája”
pályázatot az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk, állam-
alapító Szent István ünnepe, Magyarország szimbolikus
születésnapja köszöntésére. Az abszolút nyertest (nyerte-
seket) a napokban ki is hirdették: elõször augusztus 18-án
már megízlelhetik a „Boldogasszony csipkéjét”, illetve a
„Kicsi gesztenyét” is, ezt követõen pedig az ország szá-
mos cukrászdája árusítja majd, így Nyíregyházán is kap-
hatók lesznek.

MAGYAROS ÍZVILÁGOT VÁRTAK

Görömbei Sándorné cukrászmester arról tájékoztatta
szerkesztõségünket, hogy a Magyar Cukrász Iparosok Or-
szágos Ipartestülete – mint minden évben – idén is új, krea-
tív, magyaros ízvilágú, természetes alapanyagokat feldol-
gozó recepteket várt. Bár a korábbi évek ország tortáiban
a franciás jelleg dominált, idén újra a tradíciók kerültek a
középpontba.

TELE VAN MÁLNÁVAL

– A Boldogasszony csipkéjét a dunaföldvári cukrász-
mester, Tóth Norbert alkotta. A torta neve tulajdonképpen
a málna népies elnevezése. Az összes rétegében megta-
lálható a gyümölcs, egy torta 600 gramm málnát tartal-
maz. Így nemcsak nagyon finom, de a vitamintartalma is
magas. Piskótája málnás áztatóval van átitatva, van ben-
ne roppanós réteg, tölteléke pedig szintén egy málnás-
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fehércsokoládés krém. A csipkét a torta tetején a citro-
mos-bazsalikomos felvert ganache (párizsi krém) alkotja,
melynek közeit málnalekvár tölti ki. Mindezt málnadara-
bokkal megszórt úgynevezett habcsókokkal és zöldre szí-
nezett fehércsokoládé lapkákkal díszítjük.

CUKORBETEGEK IS FOGYASZTHATJÁK

A Boldogasszony csipkéje mellett a cukormentes válto-
zat gyõztesét is kihirdették: Gyuris László, szegedi arany-
koszorús cukrászmester Kicsi gesztenye névre keresztelt
tortája lett.

– A Kicsi gesztenye sem hozzáadott cukrot, sem pedig
gabonalisztet nem tartalmaz, így a cukorbetegek és a
gluténérzékenyek is fogyaszthatják. Fõ ízvonala a geszte-
nye, az áfonya és a mogyoró. Tésztája mandulalisztet és
gesztenyét tartalmaz, tölteléke egy tejszínes gesztenye-
krém, tetejét pedig cukormentes tejcsokoládé borítja.

nyerünket – mondta Lakatos Tibor, aki a Magyar Pékszö-
vetség országos alelnöke és megyei elnöke is egyben. Majd
hozzátette: mindez nem elõzmény nélküli, hiszen az el-
múlt években is a díjazottak között voltak. A rend kedvé-
ért jegyezzük meg, hogy az „ország kenyere” címet, me-
lyet a búzás kategória alapján neveznek meg, az idén elsõ
Pedro Pékség Szerencsetarsoly terméke viselheti.

SERTÉSZSÍR, BORSIKAFÛ

S hogy mitõl ilyen különleges és díjazásra méltó egy
kenyér? Erre már a Vela üzemvezetõje, Kondrát Róbert
pékmester válaszolt. – A bronzérmes búzakenyerünk tra-

Kondrát Róbert üzemvezetõ és Lakatos Tibor ügyvezetõ

FOKOZOTT ÉRDEKLÕDÉS

Tavaly a Komáromi kisleány lett az ország tortája, Ma-
gyarország cukormentes tortájának a Három kívánságot
választották, tavalyelõtt pedig a Balatoni habos mogyoró
és a Pöttyös Panni nyert. De az ínyencek biztosan emlé-
keznek még az Õrség zöld aranyára, a Szabolcsi almás
máktortára, vagy éppen a Kecskeméti barackos-köleses
országtortára. A cukrászmester azt mondja, augusztus 20-
a környékén minden évben fokozott érdeklõdés övezi a
tortákat, az ínyencek várják az újakat és az is látszik, hogy
vannak olyan gyõztesek, amelyek évek múltán sem tud-
nak lekerülni a süteményespolcokról. Talán így lesz ez az
idei Boldogasszony csipkéje és a Kicsi gesztenye eseté-
ben is, amelyek már a receptjük hallatán is elvarázsoltak
minket.

(Szerzõ: Tarczy Gyula, Bruszel Dóra)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Augusztus 17., szombat 20.30 Kern András – Lövölde tér (Kern András zenés est), Szabadtéri Színpad

Augusztus 23., péntek 19.00 VIDOR 2019 – Sári bíró (Újszínház), Nagyszínpad
19.30 VIDOR 2019 – Táncórák (Rózsavölgyi Szalon Arts & Café), Krúdy Kamara
22.00 VIDOR 2019 – Táncórák (Rózsavölgyi Szalon Arts & Café), Krúdy Kamara

BÁNSÁGI ILDIKÓ KOLORATÚRSZOPRÁN SZEREPBEN
Az idei VIDOR Fesztiválon két vígjátékban is színre

lép városunkban Bánsági Ildikó, képünkön középen. A
Mennyei hang!-ot a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, míg
a Házasság Palermóban címû Goldoni-darabot a Móricz
Zsigmond Színházban tekintheti meg a publikum.

Meryl Streeppel a fõszerepben láthattuk a mozikban a
Florence – A tökéletlen hang címû filmet, amelyik egy
énekesi babérokra törõ gazdag New York-i hölgyrõl szól,
akinek fellépéseire mindig elkapkodták a jegyeket, jólle-
het falsul énekelt. Ilyen nincs! – mondaná az ember, pe-
dig megtörtént.

– Nem szabad a filmet várni a Játékszín elõadásától –
nyilatkozta a Nyíregyházi Naplónak a Nemzet Mûvésze
címmel is kitüntetett színésznõ. – Nem volt a világon még
egy olyan operaénekes, akitõl annyi lemezt vettek, mint
Florence Jenkinstõl. Nagyvonalú személyiség volt, min-
dent megtett azért, hogy ifjú tehetségeket fedezzen fel. A
saját házában koncerteket rendezett számukra a társaival
együtt, s a végén õ is énekelt. Szép hangja volt, sokat gya-
korolt. Nagyon fiatalon azonban a férjétõl nemi betegsé-
get kapott, s ennek egyik következménye volt, hogy nem
hallotta vissza magát tisztán.

– A környezetében élõk annyira szerették, hogy pró-
bálták elõle titkolni: hamisan énekel. Nekünk a színpadi
adaptációban kevesebb lehetõségünk van megmutatni az
életének bizonyos momentumait, mint a filmen, de min-
dent elkövetünk a kollégáimmal együtt, hogy minél hite-
lesebben vissza tudjuk adni a valóságot. A színdarabot
játsszuk, abba kell beletennünk olyan dolgokat, amelye-
ket mindenképpen szeretnénk az elõadásban látni, s ki-
csit hasonlít a filmre. A darabban a Florence által elõadott
áriákat koloratúrszopránnak kell elõadnia. Ezeket huszon-
éves koromban énekeltem utoljára, de azóta nem. Akkor
a hangommal Magdi néni foglalkozott, most pedig az õ
egykori tanítványa, aki sokat segít abban, hogy az Éj ki-
rálynõ Bosszúáriáját vagy a Lakméból a Csengettyûáriát
el tudjam énekelni. Ha a sok munka eredményeként sike-
rül tisztán énekelnem, utána már nem olyan nehéz ha-
misnak lenni. Nagyon szeretném tökéletesen elénekelni
ezeket a mûveket, de nem szabad, hiszen Jenkins erre nem
volt képes, ezért olykor torzítok egyet. A Kacagóária elõtti
jelenetet szeretem különösen, amikor Florence egy bal-
eset során megüti a fejét, s úgy gondolja, hogy ezáltal ma-
gasabb hangok jönnek ki a torkán... Nagyon szeretem ezt
a különleges, mindenkit elvarázsoló nõt, aki õszintén hitt
abban, hogy amit csinál, az jó. Egy álomra tette föl az
életét...

AZ ANYÓS MÉG NEM ANYÓS

Nagyon örült Bánsági Ildikó, amikor elmondtam neki,
lenyûgözött a Nemzeti Színház Házasság Palermóban
címû elõadása, amelyet augusztus 30-án a nagyszínpa-
don mutatnak majd be. Ebben Izabella grófnõt alakítja,
aki számára a méltóság a legfontosabb. Ezen esik csorba,
amikor bekerül a családjába egy gazdag kalmár lánya, s
az õ hozománya segítségével ezentúl rangjuknak megfe-
lelõen öltözködhetnek, ismét költekezhetnek. Csakhogy
a fiatalasszony az õt megilletõ helyet követeli a család-
ban, ezért háborúskodás indul az anyós és a menye kö-
zött. Colombina, a szobalány kitalált történetekkel szítja

köztük a feszültséget. A grófnõ nem akar engedni a csalá-
don belüli vezetõ pozíciójából, de sem a férje, sem a fia
nem támogatják. A családfõ megszállott mûgyûjtõ, aki örül,
hogy az asszonyka hozománya révén végre ismét hódol-
hat a szenvedélyének, a fia pedig két tûz közé kerül, hi-
szen az anyját és a feleségét is szereti. Bánsági Ildikó sok-
szor játszott már a színpadon és a televíziós sorozatokban
anyóst, a való életben azonban még nem az. Ami biztos,
nem ilyen akar lenni. Az elhunyt anyósa véleményét vall-
ja: „Akit az én fiam szeret, azt én szeretem.” Ehhez tartja
majd magát, mert megtanulta egy életre.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Pillanatkép A Mennyei hang! címû darabból
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Sikeresen lezárult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház hiányszakmákat
érintõ továbbképzési programja – tájékoztatott az intéz-
mény. Összesen 57-en szereztek új végzettséget a más-
fél éve tartó folyamat során, amely kiemelt fontosságú a
munkaerõ-utánpótlásban is – tette hozzá dr. Adorján
Gusztáv fõigazgató.

Minden intézmény, így a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórhá-
zak és Egyetemi Oktatókórház tag-
kórházai esetében is a humánerõfor-
rás, az ember a legfontosabb, hiszen
megfelelõen képzett orvosok, ápo-
lók, szakdolgozók nélkül nem létez-
het magas színvonalú gyógyítás és
ápolás sem. Az intézmény ezért ki-
emelt figyelmet fordít arra, hogy mi-
nél több lehetõséget biztosíthasson

dolgozóinak a szakmai elõrelépésre.

RENDKÍVÜL FONTOS
TANFOLYAMOK

Az EFOP-1.10.3-17-2017-00034 azonosítószámú,
„Képzési és ösztöndíj program az SZSZBMK-ban”  címû
projekt keretében a kórház felnõtt intenzív szakápoló, fer-
tõtlenítõ-sterilezõ, geriátriai és krónikus beteg szakápoló,
mûtéti szakasszisztens, mûtõssegéd-gipszmester, illetve su-
gárterápiás szakasszisztens képzések szervezésére pályá-
zott. Ezek mindegyike hiányszakmának számít a hazai
egészségügyi ellátórendszerben, ezért is rendkívül fontos,
hogy a tanfolyamok megvalósulhattak.

AZ ÁGAZATBAN TARTÁST IS SEGÍTHETI

– A program célja a humánerõforrás megfelelõ szintû
biztosítása, hiszen az egészségügyi szolgáltatások minõ-
ségének, illetve biztonságos és hatékony mûködésének ez
az elsõdleges alapfeltétele. Az egészségügyi dolgozók hi-
ányszakmák felé való orientációja, át-, illetve továbbkép-
zése elõsegítheti kollégáink ágazatban tartását. A hiány-
szakmák ismereteinek elsajátításával új feladatköröket lát-
hatnak el, ami a munkaerõ-utánpótlást is biztosítja – hang-

SIKERESEN LEZÁRULT A TOVÁBBKÉPZÉS
HIÁNYSZAKMÁKBAN SZEREZTEK KÉPESÍTÉSEKET AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MUNKATÁRSAI

Dr. Adorján Gusztáv

súlyozta a program jelentõségét dr. Adorján Gusztáv, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház fõigazgatója.

57-EN ÚJ VÉGZETTSÉGGEL

– A mûtéti szakasszisztens képzésben részt vevõ 15
munkatársunk sikeres záróvizsgájával nemrég érkezett
utolsó állomásához a 2018. március 1-jén indult tovább-
képzési program. A tanfolyamok során összesen 57 mun-
katárs jutott új végzettséghez. De természetesen nem
„elõzmény” nélküli ez a mostani képzési program. Ta-
valy szeptemberben például 26-an ápoló, 14-en pedig
csecsemõ- és gyermekápoló képesítést szereztek a záró-
vizsgák után egy kétéves projekt végén, a „Felzárkóztató
egészségügyi ápolói szakképzési programok” címû orszá-
gos projekt keretében a Jósa András Oktatókórházban. A
felnõttképzés – mely szerteágazó tudást adott, illetve tel-
jesen az alapoktól a modern gyógyászat, illetve az újfajta
technikák megismerésére is lehetõséget adott – az élet-
hosszig tartó tanulás filozófiájának jegyében zajlott és így
a dolgozóknak úgynevezett ráépített szakképesítések meg-
szerzésére is lehetõségük lesz.

ÚJABB BÉREMELÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
Az MTI korábbi tájékoztatása szerint július 1-jétõl több

mint 82 ezer egészségügyi szakdolgozó bére emelke-
dik. Az eredetileg november 1-jétõl esedékes nyolcszá-
zalékos emelést elõrehozottan kapják meg. Tavalyi kor-
mányhatározat értelmében az egészségügyi szakdolgo-
zók és védõnõk bére 2019 és 2022 között, négy lépcsõ-
ben – a 2018-as illetménybázishoz képest – 72 száza-
lékkal emelkedik – írja közleményében az Emberi Erõ-
források Minisztériuma. Emlékeztetnek, hogy a kormány
döntése értelmében a 2019. július 1-jétõl életbe lépõ
változás során a védõnõk is a szakdolgozói bértábla ha-
tálya alá kerülnek, így a mintegy 78 ezer szakdolgozó
mellett 4400 védõnõt is megillet a béremelés.  Az erede-
tileg november 1-jétõl esedékes átlagos 8 százalékos bér-
emelést idén július 1-jére, elõrehozottan kapják meg az
egészségügyi szakdolgozók. 2020. január 1-jén további
14 százalékkal, 2020. november 1-jén 20 százalékkal,
2022. január 1-jén pedig újabb 30 százalékkal folytató-
dik a béremelés a fix bázishoz képest. Az elsõ bértö-
megre mintegy 14 milliárd forintot, a 2020-asra pedig
82 milliárd forintot biztosít a kormány.

LAPTOPOKAT KAPTAK A NYÍREGYHÁZI VÉDÕNÕK
Az Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán

címû projekt keretében 14 laptopot és 10 multifunkcio-
nális eszközt vásárolt az önkormányzat bruttó 4,2 millió
forintért. Az eszközöket a védõnõi szolgálat munkatár-
sainak adták át a városházán.

– Az egészségügyi alapellátás fejlesztése területén sok
minden történt Nyíregyházán – fogalmazott az átadóün-
nepségen a polgármester. Utalt arra, hogy folyamatosan
megújítjuk az önkormányzati tulajdonban lévõ háziorvo-
si rendelõket, illetve két ütemben, több száz milliós érték-
ben korszerûsítettük a Szent István utcán az úgynevezett
Kis SZTK-t.

JAVULÓ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

– Kiemelt célunk, hogy segítsük a családokat, így a vé-
dõnõk munkáját is. Ez nagyon sokrétû fejlesztést jelent.
Leglátványosabb talán az orvosi rendelõk, és ehhez kap-
csolódóan a védõnõi szolgálat biztosítása. Tulajdonkép-
pen minden rendelõt felújítottunk eddig, és még két pro-
jektünk van hátra. A Csillag utcán, illetve a Fenyõ utcán
lesz egy újabb fejlesztés, ahol a védõnõk munkakörülmé-
nyeit is segítjük – fogalmazott dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

ERKÖLCSI ÉS ANYAGI ELISMERÉS

Július 1-jétõl emelkedett a védõnõk fizetése, így érez-
hetik nemcsak az erkölcsi, de az anyagi elismerést is. Ko-
rábban okostelefonokat kaptak a szakemberek – korlátlan
beszélgetési lehetõséggel. Óvodák, bölcsõdék, szociális
intézmények bõvítése, felújítása mellett eszközbeszerzés
is megvalósult. 14 laptopot és multifunkcionális eszközö-

ket, nyomtatót, másolót, szkennert vásároltak a védõnõi
hálózatban dolgozók munkájához.

SEGÍTIK A MINDENNAPOKAT

– A védõnõknek a mindennapi munkáját segítjük az-
zal, hogy megkapják azokat az eszközöket, melyek nem
közvetlenül a betegellátást és diagnosztizálást segítik, ha-
nem az egyéb adminisztrációs terheket könnyítik. Tudjuk,
hogy a mai világban az egészségügyben is vannak admi-
nisztrációs terhek. Ehhez szükségesek a laptopok, illetve
a multifunkcionális eszközök – emelte ki Csikós Péter, az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója.

ÚJABB RENDELÕK FELÚJÍTÁSA

Folytatódik az orvosi rendelõk felújítása. A Csillag ut-
cán komplex rendelõt alakítanak ki, ahol orvosok és vé-
dõnõk együtt dolgoznak, illetve Rozsrétszõlõben, a Fe-
nyõ utcán felnõtt- és gyermekorvosi épületet korszerûsít
az önkormányzat, a hozzá tartozó védõnõi szolgáltató-
helyiséggel együtt. A 407 millió összköltségû, 100%-os
támogatottságú projekt megvalósításával az önkormány-
zat legfontosabb célja, hogy az egészségügyi alapellátást
biztosító intézmények szolgáltatásai és infrastrukturális fel-
tételei modernizálódjanak.

A modern eszközöket szerdán délután, a városházán
kapták meg a szakemberek



SPORT

2019. AUGUSZTUS 16.14

ÚJ NÉVEN, KOMOLY CÉLOKÉRT

TENISZ KOROSZTÁLYOS OB – HAZAI ÉREMMEL
Folyamatosan rendezték a mérkõzése-

ket a Tenisz Korosztályos Országos Bajnok-
ság során. Több kategóriában is nagy csa-
tákat láthatott a közönség, és nyíregyházi
érem is született.

Folyamatosan zajlik a Korosztályos Or-
szágos Bajnokság a MARSO Tenisz Cent-
rumban, amely augusztus 5-én kezdõdött.
A közel kéthetes bajnokságon a teljes ha-
zai utánpótlás Nyíregyházán van.

– Az ország legjobbjai vannak itt, és re-
mek színvonalú mérkõzéseket láthatnak a
nézõk. Ezer találkozót rendezünk a bajnok-
ság alatt, és mivel ranglistapontokat is le-
het szerezni, így mindenki számára fontos
a jó eredmény – mondta Poroszka Norbert,
a MARSO Tenisz Centrum ügyvezetõje.

A 14 éves korosztály csapatbajnokságai-
val kezdtek a teniszezõk, múlt pénteken
pedig már három korosztály is pályán volt:
a 14-esek egyéni versenyének finise mel-
lett rajtolt a 16-os és 18-as korcsoport csa-
patbajnoksága. A lányoknál a csapatverseny
szép nyíregyházi sikert hozott, Varga Vik-
tória és Zöldi Alíz a harmadik helyen vég-
zett.

– Nem gondoltam, hogy idáig jutunk, így
nagyon örülök a harmadik helyezésnek. A
csapatverseny kicsit más, mint az egyéni, a
társadért is küzdeni kell, és boldog vagyok,
hogy dobogóra állhattunk – értékelt Zöldi
Alíz játékos.

A lányok számára különleges élmény volt
hazai környezetben pályára lépni, így so-

Késõ estig játszhattak a teniszezõk a bajnokság során

Varga Viktória és Zöldi Alíz a dobogó
harmadik fokára állhatott a csapatversenyben

kan szurkoltak nekik az ismerõsök, család-
tagok közül.

– Jó érzés hazai környezetben játszani,
nagyon jó, hogy itt van a bajnokság. Sokan
szurkoltak nekünk, ez segített. Bár nagyon
meleg is volt, a pályán ebbõl játék közben

semmit nem éreztem, próbáltam végig kon-
centrálni – mesélte Varga Viktória játékos.

A kivilágított pályáknak köszönhetõen késõ
estig rendezhettek találkozókat, és a délutá-
ni órákban szép számban akadtak nézõk is,
akik kíváncsiak voltak a mérkõzésekre.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 18., vasárnap 18.00 NYKC–
Elektromos kézilabda-mérkõzés ismét-
lése
Augusztus 19., hétfõ 20.45 Nyíregyhá-
za Spartacus–Békéscsaba labdarúgó-
mérkõzés közvetítése

Augusztus 18., vasárnap Városi Stadi-
on, Tenisz Korosztályos Bajnokság
Augusztus 18., vasárnap 17.30 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Bé-
késcsaba labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

Új névszponzora van a férfi kosárlabda-
együttesnek, így a bajnokságban Hübner
Nyíregyháza BS néven indul majd a csa-
pat.

Komoly változások történtek a nyári szü-
netben a férfi kosárlabda-együttesnél. A kö-
vetkezõ idénynek  Hübner Nyíregyháza BS
néven vág neki a csapat. A támogató bízik
abban, hogy rövidesen magasabb osztály-
ban szerepel majd a gárda.

– Természetesen a feljutás mindig egy
nagyon jó dolog, és ebben megpróbáljuk
segíteni a csapatot. Bízunk abban, hogy tá-
mogatásunkkal ez meg is valósul – nyilat-
kozta Ingo Heerdt, a Hübner-H Kft. ügyve-
zetõje.

A cég eddig is támogatta a sportot, a
strandröplabda fesztivált minden esztendõ-
ben megrendezik a belvárosban.

– A helyi kötõdése a cégnek nagyon fon-
tos, mind a beszállítók, mind a dolgozók és
családtagjaik szempontjából. Ezért a helyi

kultúrát, egészségügyet, sportot szeretnénk
elõrébb mozdítani – tette hozzá Dobi Jó-
zsef gazdasági igazgató.

A kosárcsapat örül az együttmûködésnek,
mely egyben felelõsség is. A vezetés ugyanis
tudja, hogy jó teljesítményt várnak a szpon-
zorok a csapattól.

Sitku Ernõ, Ingo Heerdt, Dobi József és
Siska János mutatta be a Hübner Nyíregy-

háza BS mezét
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HUSZÁRTALÁLKOZÓRA KÉSZÜLÜNK
„A huszár örököse apáink lovaglásbeli ügyességének.

Ha a huszár repül, a szél nem bír utána futni, sír és süvölt
szégyenében. A huszár örököse apáink vitéz bátorságá-
nak. A huszár tíz ellenséget még kevesell, húsznak ellene
vág, félelmet nem ismeri, borral és dicsõséggel él, a halált
párnának tekinti, melyben aludni fog, míg a feltámadás
trombitája ismét felkölti... A huszár egy gyönyörû virág-
szál, mely az elhunyt magyar hõsök sírjából kelt ki. Óh,
huszár, huszár, Te vagy a magyar szemefénye. Az Isten
Téged ünnepnap teremtett.” Ezeket a sorokat Szemere
Bertalan 1849-es miniszterelnök írta le egykoron.

na, ne hullatta volna vérét. Harcolt uralkodója, legfelsõbb
Hadura parancsára, sohasem kérdezte, hogy miért, kiért.
Megállta a helyét fölényes fegyverzetû ellenséggel szem-
ben is – írta a magyar huszárról Splényi Géza volt nyír-
egyházi huszárõrnagy.

Erre a huszárra emlékezünk a nyíregyházi huszártalál-
kozókon, arra a huszárra, aki egykor a csatatér mindene-
se volt, arra a huszárra, aki az elõdöktõl örökölt huszár-
szellem segítségével és bátorításával még a II. világhábo-
rú poklában, a harckocsik és sorozatvetõk, a géppuskák
tüzében is megállta helyét, sõt merész lovasrohammal,
mint 1941. augusztus 15-én Mihajlovkánál, futásra kény-
szeríttette ellenfelét. Nem rajta múlott a késõbbi kudarc,
eljárt felette az idõ. Mi viszont azért vagyunk, hogy ha
máskor nem, legalább kétévente emlékezzünk meg a leg-
magyarabb fegyvernemrõl, s büszkén emlékezzünk arra
is, hogy e fegyvernem már az 1950-es évek elején, Nyír-
egyházán fejezte be dicsõ pályafutását, itt számolt fel az
utolsó lovas seregtest.

A huszárhagyományokat ma az egyre szaporodó hagyo-
mányõrzõ huszárbandériumok õrzik. Õk mutatják majd be
2019. augusztus 24-én a XVI. Nyíregyházi Huszártalálko-
zón mindazt, amit elõdeiktõl örököltek, s visznek tovább.

Szeretettel várunk tehát mindenkit augusztus 24-
én, szombaton 11 órára az Országzászló térre, a Ma-
gyar huszár szobra elõtt tartandó díszünnepségünkre,
délután 3 órára pedig a Sóstói Múzeumfaluba a ha-
gyományos huszárbemutatókra!

(Szerzõ: dr. Bene János fõszervezõ)

A huszár olyan magyar szó lett, amelyet a magyarság-
gal valaha érintkezett szinte minden más mai nép nyelve
átvett. A huszár fogalommá vált, mely ugyanazt a képet
ébreszti fel egész Európában, de még a tengeren túl is. A
huszár igazi hungarikum, 2017 nyarától törvénybe foglal-
va is. Nincsen Európában hadszíntér, ahol ne harcolt vol-

KULTURÁLIS TURISZTIKAI ATTRAKCIÓ LETT
A NÉPTÁNCFESZTIVÁL

Ma (augusztus 16-án) megkezdõdött a 9. Nyírség Nem-
zetközi Néptáncfesztivál. Nyíregyháza önkormányzata
a két évvel ezelõtti döntésével városi nagyrendezvény-
ként támogatja a színes nemzetközi kavalkádot. A feszti-
vál gálamûsorát az augusztus 20-ai városi ünnepségen
tartják meg a Kossuth téren. Dr. Kovács Ferenc polgár-
mester hangsúlyozta, a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesz-
tivál igazi kulturális turisztikai attrakcióvá vált a megye-
székhelyen.

Idén hét országból érkeznek együttesek, Bulgáriából,
Szerbiából, Thaiföldrõl, Indiából, Indonéziából, Mexikó-
ból és Brazíliából. A házigazda most is a négy nagy városi
csoport lesz, a Nyírség, az Igrice, a Szabolcs és a Figurás
Táncegyüttes.

Demarcsek György fesztiváligazgató elmondta, a Nyír-
ség Táncegyüttes vezérgondolata az eredetiség és a sok-
színûség. A fesztivált is ennek alapján építették fel. Olyan
folklóregyüttesek érkeznek, amelyek bemutatják kultúrá-
jukat, különleges sokszínûséggel. Ezért hívnak egzotikus
országokból is vendégeket, hogy a nyíregyházi közönség-
nek különleges élményben lehessen része.

A nyitógálát pénteken este tartják, amit egy folkzenei

koncert követ a Kossuth téren. Szombaton délután tánc-
házzá varázsolják a belvárost az együttesek Táncolj Nyír-
egyháza címmel. Este a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban a külföldi csoportok mutatkoznak be színes mûsoruk-
kal. Hétfõn a Rózsakert Szabadtéri Színpadon a Világok
táncát ismerheti meg a közönség Amerika, Ázsia és Euró-
pa kiváló táncosaitól. A fesztivál zárógáláját a városi au-
gusztus 20-ai ünnepséget követõen rendezik meg Nyír-
egyháza visszavár címmel, majd látványos tûzijáték zárja
az estét.

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 5. RÉSZ

A SZABOLCS SZÁLLÓ
1963-BAN

Az 1895-ben, Alpár Ignác tervei alapján megépült Koro-
na Szálló neve a második világháborút követõen Kossuth
Szálló lett, majd 1961-tõl Szabolcs Szálló néven volt is-
mert, addig, amíg 1971-ben fel nem épült szomszédságá-
ban a Szabolcs Hotel modern épülete. Az épületben, az
1960-as években 38 személyre egy- és kétágyas szobák,
10 személy részére pedig közös turistaelhelyezés lehetõsé-
gét biztosították. A szálló Dózsa György utcai szárnyában
kapott helyet 1950 és 1981 között a József Attila Kultúrház
és szintén ezen az oldalon volt a „Kisétterem”, mely reggel
8 órától hajnali 2 óráig volt nyitva. A kép bal oldali hátteré-
ben felsejlik a város „zöld szoknyás” villamosa, mely 1969.
május 31-ig szállította az utasokat Nyíregyházán, illetve a
Takarékpénztár épülete is felbukkan.

A fotót a római katolikus templom bejáratánál állva az
MTI munkatársa, Sziklai Dezsõ készítette 1963-ban, a bu-
dapesti Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)

A Szabolcs Szálló 1963-ban
(Holmár Zoltán magángyûjteménye)

ZENE SÓSTÓN az Élõ Zene Mûvészeti Egyesület szer-
vezésében. Augusztus 17-én: Kaland Old Rock – instru-
mentális gitárzene. 21-én: Tüneth együttes – versmegze-
nésítések. Helyszín: Sóstói Piac, 18.30-tól.

ZENÉS ÁHÍTAT. Az evangélikus egyház orgonazenés
áhítatra hívja az érdeklõdõket augusztus 18-án 18.00 óra-
kor az evangélikus nagytemplomba. Közremûködik: Kiss
Zsolt pannonhalmi orgonamûvész. Mûsoron: Bach-,
Rheinberger- és Alain-mûvek. A belépés díjtalan.

BORBÁNYA – GÓLBÁNYA FOCIBAJNOKSÁG augusz-
tus 19-én 8.00 órától a Borbányai Mûvelõdési Házban.

BORBÁNYAI CSALÁDI NAP ÉS LECSÓFÕZÕ VERSENY
augusztus 19-én 9.00–19.00 óráig a Borbányai Mûvelõ-
dési Házban. 9.00: Udvari fõzõverseny (a jelentkezéseket
a 30/410-4382-es telefonszámra várják). 12.00: Játékos sor-
vetélkedõ. 13.00: Eredményhirdetés, kulturális fellépések.
14.00: Tánc Balogh Mihállyal.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: A titokzatos Perzsia –
Sipos László elõadása augusztus 22-én 18.00 órától a Vá-
rosmajori Mûvelõdési Házban.

ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA. Nyíregyháza MJV
2018. évi Képzõmûvészeti Ösztöndíjasainak kiállítása a
Pál Gyula Teremben. Kiállító mûvészek: Gabulya Márta
keramikus iparmûvész, Balogh Géza festõ- és szobrász-
mûvész, Boros György fotómûvész. Megnyitó: augusztus
24-én 16.30-tól. Megtekinthetõ: október 10-éig.

KIÁLLÍTÁS. A Szatmár-Beregi Népmûvészeti és Kézmû-
ves Egyesület kiállításra várja az érdeklõdõket a Móricz
Zsigmond könyvtárba. Megtekinthetõ: szeptember 4-éig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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FEJEZETEK A NYÍREGYHÁZI KERÉKPÁR-
SPORT TÖRTÉNETÉBÕL 1.

Hazánkban a kerékpársport az 1880-as évektõl in-
dult hódító útjára. Az elsõ olyan technikai sport volt,
amely nem az arisztokrácia, hanem a polgárság köré-
ben terjedt el. Budapesten hozták létre az elsõ kerékpá-
ros egyletet, amelyet sorra követtek a vidékiek megala-
kulásai, így a 19. század végére már több mint 100 mûkö-
dött országszerte.

A nyíregyházi kerékpársport szerelmesei 1896. au-
gusztus 16-án döntöttek úgy, hogy szervezett keretek
közé tömörülnek. Alakuló közgyûlésüket a Pacsirta ven-
déglõben tartották. Elkészítették alapszabályukat és
Kovách Gyõzõ városi fõszámvevõt elnökké, dr. Hoff-
mann Mórt titkárrá, Tahy Istvánt pénztárossá, Soltész
Gyulát és Várady Gyulát menetparancsnokokká válasz-
tották. Az egylet tagjai részt vettek a társegyletek ren-
dezvényein és versenyein, míg maguk is vendégül
látták a városba érkezõ kerékpárosokat.

A tagok havonta egy korona tagsági díjat fizettek, ren-
delkeztek továbbá dresszel és jelvénnyel is, amelynek vi-
selését a közös kirándulásaikon kötelezõvé tették, míg a
magánkirándulásokon ajánlották. Megnehezítette dolgu-
kat, hogy akkoriban mindössze a Rakamaz és Nagykálló
irányába vezetõ országutak voltak kõvel burkoltak. A
városban Sóstó volt az egyik kedvelt célpontjuk.

Az elsõ versenyt 1898. augusztus 20-án rendezték az
egylet tagjai. A 30 kilométeres távversenyt a Rakamaz
felé vezetõ országúton bonyolították le, míg a rövid távú
versenyeket a nagykállói úton. Volt egy verseny külön

az idegen egyletekbe tartozó, egy a saját tagjaik részére,
míg egy közös, amit az egyleti tagsággal nem rendelke-
zõk számára is nyitottá tettek. Mindegyik versenyszám
távja 5000 méter volt. Befejezésül „lassú versenyt” ren-
deztek egy 60 méteres szakaszon. Az idegenek verse-
nyén Rott János diadalmaskodott, aki a 30 kilométeres
távot 1 óra 25 másodperc alatt teljesítette. Szintén Rott
volt a gyõztese a rövid távú versenyeknek is. „Segítse a
sportok istene ezt a derék egyesületet továbbra; acélozza
meg versenyzõinek inait, hogy a kemény szabolcsi fiuk
mellén még sokasodhassék a gyõzelmi metália”.

Egy kerékpárverseny indulói 1929-ben


