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IDÉN IS LESZ DISZNÓTOROS FESZTIVÁL ÉS BÖLLÉRVERSENY
Noha még igencsak az év elején járunk, hamarosan elstartol az éves nyíregyházi

garantált nagyrendezvények sora. Február 22-én és 23-án jön a III. Nyírségi Disznó-
toros Fesztivál és XIX. Nemzetközi Böllérverseny. Mint ismert, a Napkori Böllérver-
seny, amely 17 éven át csalogatta hagyományos disznótoros ételekkel a vendégeket,
új köntösbe bújt. A helyszín és a neve is megváltozott. 2018 óta már a Sóstói Múze-
umfalu ad neki otthont. Azóta is tízezrek kíváncsiak évrõl évre a nem mindennapi
eseményre, mely idén már kétnapos lesz. A rendezvény plakátját megtekinthetik az
5. oldalon, de következõ számainkban részletesen foglalkozunk majd vele. Addig is:
tekintsék meg a Continental Aréna és a Váci Mihály Kulturális Központ ajánlatait (a
11. oldalon), amelyek bár még csak kóstolót kínálnak, de már most látszik: a nyíregy-
házi programdömping idén sem marad el.

MÁR HÚSZEZREN A KORIPÁLYÁN

Szerda délután már a szezonbeli húszezredik látoga-
tót köszöntötték a Városi Jégpályán – a szerencsés Tamás
Janka volt. A számok alapján komoly az esély, hogy a
tavalyi, elsõ teljes szezonban elért csúcsot megdöntsék.
Címlapképünk azonban picit korábban készült, s egy
meghitt pillanatot ábrázol, mely azt is jelzi, hogy a pálya
népszerû közösségi tér, s nemcsak a korcsolya szerelme-
seinek jeges találkozóhelye...

De természetesen friss hír is van az ünnepi idõszakban
csúcsra járatott, tömegeket vonzó létesítmény háza tájá-
ról, melynek 2018-as átadásával régi álmuk valósult meg
a nyíregyháziaknak.

Az 1800 négyzetméteres jégfelület az egyik legnagyobb
közösségi tér a városban, ahol különbözõ rendezvénye-
ket is tartanak a sportlétesítményben, például jégdiszkót,
Ice Party-t.

MARAD A CSALÁDI KORI

Ugyanakkor maradnak a jól bevált és keresett lehetõségek is:
a január 14-tõl folytatódó Ovikori Program mellett – melyet a
nevelési intézményekkel együttmûködésben, az önkormány-
zat támogatásával szerveznek – továbbra is elérhetõ lesz a csa-
ládi korcsolyázás, pontosabban tanulás lehetõsége, a Családi
Kori. S mivel a családokat, kicsiket-nagyokat egyaránt várják a
jégre, ezért az intézmény vezetése hozott egy döntést, egyben
kéréssel fordul az energikus fiatalság felé. – A pálya teljes terüle-
tén, környékén megtiltottuk a dohányzást a törzsvendégek
jelzéseit is figyelembe véve. Mi is kérünk azonban valamit:
mivel viszonylag fiatal ez a sport Nyíregyházán, így még több
a tanuló, mint a profi, ezért azt szeretnénk, ha az energiával
teli, sokszor jégfogócskázó fiatalok jobban ügyelnének a
házirend betartására, mások testi épségére, hogy mindenki
jól érezhesse magát a jégen – fogalmazott Kõhalmi Richárd,
a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

MECCSEK ÉS RENDEZVÉNYEK

A lakossági korcsolyázáson kívül természetesen a jég-
sportegyesület is itt tartja az edzéseit és a mérkõzéseket.
Ezen alkalmakkor módosul a közönségkorcsolya nyit-
vatartása. A mostani hétvégén például korosztályos meccse-
ket rendeznek a jégpályán, szombaton U10-es, vasárnap
U12-es korosztályban, egyaránt tíz órától, jövõ vasárnap
pedig (a Nyíregyházi Sportcentrum csapatával!) egy U8-as
torna keretein belül lépnek jégre a fiatalok. Ez esetekben a
közönségkorcsolya egyaránt délután 14 órakor indul. – Ezen
újdonságnak számító meccsek mellett jégdiszkók is lesz-
nek majd és farsangra is külön rendezvénnyel készülünk.
Bízunk benne, hogy mindenki számára folyamatosan jó
szórakozást tudunk nyújtani – hangsúlyozta Kõhalmi Ri-
chárd. (Friss információk a nyitvatartásról, rendezvények-
rõl és meccsekrõl a nyiregyhaza.hu oldalon is olvashatók,
meghívó a 10. oldalon.) (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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AZ ÚJ ÉV TÖBB TERÜLETEN IS
VÁLTOZÁST HOZOTT

MUTATJUK 2020 HOSSZÚ HÉTVÉGÉIT

Alig telt el pár nap azóta, hogy búcsút intettünk 2019-
nek: számot vetettünk a tavalyi év eredményeirõl, sike-
reirõl, örömeirõl, bánatairól, és persze fogadalmakat is
tettünk. A szilveszteri ünneplésbõl felocsúdva azonban
kezdetét vette a tervezés, méghozzá a következõ – most
már 356 napé. Mikor menjünk nyaralni, lesz-e lehetõség
egy hosszú hétvégés kirándulásra, és egyáltalán: mikor
pihenhetünk meg egy-egy napra a dolgos hétköznapokat
megtörve? Mutatjuk a munkaszüneti napokkal kapcsola-
tos rendeletet.

Szerencsére minden évben megtöri hosszú hétvége a
hétköznapokat, amikor a naptár alakulása miatt lehetõsé-
günk van egy kicsit hosszabban pihenni, több idõt családi
körben tölteni. 2020-ban is lesznek három-, illetve négy-
napos hétvégék, fõként az év második negyedévétõl kez-
dõdõen.

MÁRCIUS – NEM SZÁMÍTHATUNK EXTRA
SZABADNAPRA

A nemzeti ünnepek közül március 15-e idén vasárnap-
ra esik, ezért ott nem számíthatunk extra szabadnapra. Az
elsõ ilyen áprilisban lesz, húsvéthoz kötõdõen.

ÁPRILIS – AZ ELSÕ NÉGYNAPOS
Április 10. péntek nagypéntek, ami ünnepnap, április

13. hétfõ pedig húsvéthétfõ, ez szintén ünnepnap. A nagy-
péntek és a húsvéthétfõ miatt tehát április 10–13. között
nem kell dolgozni.

MÁJUS – A MUNKA ÜNNEPE PÉNTEKEN
Május elseje péntek lesz 2020-ban, vagyis kapunk egy

háromnapos hétvégét.

IDÉN IS LESZNEK HÁROM- ÉS NÉGYNAPOS PIHENÕK, NYOLC ÜNNEPNAPUNK ESIK MUNKANAPRA

JÚNIUS – PÜNKÖSD MIATT PIHENÜNK

Pünkösd minden évben hétfõre esik, ezúttal június el-
sejére, vagyis szintén pihenhetünk május 30-ától (szom-
battól) három napon keresztül.

AUGUSZTUS – A MÁSODIK NÉGYNAPOS

2020-ban augusztus 20-a csütörtökre esik, ami ünnep-
nap, ezért augusztus 21-e, péntek pihenõnap lesz, vagyis
kapunk egy újabb négynapos hétvégét. Ezt a pihenõnapot
azonban augusztus 29-én, szombaton le kell dolgozni,
vagyis plusz munkanappal számolhatunk.

OKTÓBER – HÁROMNAPOS HÉTVÉGE

Október 23. péntekre esik, mivel pedig nemzeti ünnep,
így újabb pihenõnapot kapunk, tehát háromnapos hétvé-
génk lesz.

NOVEMBER – MINDENSZENTEK
HÉTVÉGÉRE ESIK

November elseje vasárnapra esik 2020-ban, vagyis min-
denszentek nem érinti a munkarendet.

DECEMBER – PLUSZ MUNKANAP

Decemberben találkozhatunk a második plusz munka-
nappal. December 12-én, szombaton dolgoznunk kell
(dec. 24. helyett), azonban így december 24. csütörtök
pihenõnap lesz, december 25. péntek karácsony elsõ nap-
ja, december 26. szombat pedig karácsony második nap-
ja.

2020-ban tehát nyolc olyan ünnepnapunk lesz, ami
munkanapra esik, két pihenõnapunk és szintén kettõ plusz
szombati munkanapunk.

SZABADSÁG A KÖZOKTATÁSBAN IS

A közoktatásban a 2019/2020-as év elsõ féléve ja-
nuár 24-éig tart, az iskolák január 31-éig fogják érte-
síteni a diákokat és a szülõket a félévi eredmények-
rõl. A tavaszi szünet április 9–14-éig tart majd, a tan-
év pedig június 15-én ér véget. A tavaszi szünet elõt-
ti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szü-
net utáni elsõ iskolai nap pedig 2020. április 15. (szer-
da).

A  végzõs középiskolások számára az utolsó taní-
tási nap 2020. április 30-án, csütörtökön lesz, egyéb-
ként a nyári szünet 2020. június 16-án kezdõdik
majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Tízéves a családi adórendszer, amely
évrõl évre bõvül. A kormany.hu-n az ol-
vasható: az elmúlt években megduplázó-
dott a kétgyermekes családok adókedvez-
ménye, ez idén is havi 40 ezer forintos
megtakarítást jelent.

Két lényeges, családokat közvetlenül
érintõ adóügyi újítás lép életbe. A családi

akcióterv részeként
januártól a négy-
vagy többgyerme-
kes anyáknak nem
kell személyi jöve-
delemadót fizetni-
ük. Júliustól pedig
már a teljes egyéni
járulék összegébõl
igénybe vehetõ a
kedvezmény. Jelen-
leg ugyanis a még
hatályban lévõ négy
egyéni járulékfajta

egyikébõl, a másfél százalékos mértékû,
úgynevezett munkaerõpiaci járulékból nem
lehet levonni a kedvezményt. A Pénzügy-
minisztérium számításai szerint az anyák
szja-mentességével mintegy negyvenezer
nõ élhet, náluk 2020-ban, együttesen húsz-
milliárd forint körüli összeg marad. De más
adóváltozások is vannak ez évtõl. Errõl tá-
jékoztatott a NAV megyei sajtóreferense,
Magyar Norbert.

– Január elsejétõl 13 százalékról 12 szá-

zalékra mérséklõdik a kisvállalati adó kul-
csa, az adócsökkentés több mint 40 ezer
magyar kisvállalkozást érint, amelyeknél
összesen 5 milliárd forintot hagy így az ál-
lam. Megszûnik az egyszerûsített vállalko-
zói adó – az intézkedés oka, hogy az eva
iránti érdeklõdés jelentõsen lecsökkent az
elõzõ években az olyan új, kedvezõbb adó-
zási formák bevezetését követõen, mint a
kisadózó vállalkozások tételes adója és a
kiva.

A kiva, azaz a kisvállalati adó kulcsa 12
százalékra csökkent – kiváltja a szociális
hozzájárulási adót, a szakképzési hozzá-
járulást és a társasági adót is, így a nagyobb
bértömeggel rendelkezõ vállalkozások szá-
mára ez az egyik legvonzóbb adózási le-
hetõség. KIVA alany lehet többek között:

– az egyéni cég,
– a közkereseti társaság,
– a betéti társaság, kft.,
– a zártkörûen mûködõ részvénytársaság,
– a szövetkezet és a lakásszövetkezet;
melyek üzleti évének mérlegforduló nap-

ja december 31-e. Továbbra is maximum
50 fõs cégek választhatják a kisvállalati
adóalanyiságot, akiknek a bevétel és a
mérlegfõöszszeg felsõ korlátja egyaránt 1
milliárd forint.

A kisvállalati adó éves elszámolású adó
– az adóalany a kisvállalati adó alapját és
az adót adóévenként köteles megállapíta-
ni és az adóévet követõ év május 31-éig
bevallani.                    (Szerzõ: Dér Vivien)

Magyar Norbert

ELÕREJELZÉS: NEM LESZ
NAGY FORRÓSÁG NYÁRON

Dávid Mihály nyíregyházi vízépítõ mér-
nöknek, az ország legismertebb magánme-
teorológusának már a 48. naptára készült
el, ami a 2020-as, egész éves idõjárás-elõ-
rejelzést tartalmazza. Õ nem 10–14 nap-
nál, hanem egy teljes évnél tervez elõrébb:
módszerének lényege ugyanis, hogy a Hold
járásával hozza kapcsolatba az idõjárás-
változást.

 
A Dávid-naptár szerint 2020-ban az évi

középhõmérséklet 0,5 fokkal magasabb
lehet majd az elõzõ évinél. Hidegebbre ja-

nuár közepe és vége felé, illetve február má-
sodik felében számíthatunk. Ekkor mínusz
10 fok is lehet éjjelente. Mindemellett csa-
padékra is számíthatunk, fõként január ele-
jén és végén. Az utolsó hó március 18-án,
az utolsó tavaszi fagy pedig május 5-én vár-
ható.

ENYHE TAVASZ

A tavasz enyhe lesz, nagy csapadékra
március 9–13. között, illetve április végén
lehet számítani. Bár a hõmérséklet folya-
matosan emelkedik majd, június második
felében erõsen visszaesik.

ESÕS JÚLIUS

A naptár szerint nem várhatóak egybe-
függõ zavartalan napsütéses napok, a fel-
hõs, esõs napok lesznek többségben. Nyá-
ron nem is számíthatunk nagy forróságra.
Július végig csapadékos lesz, igazi nyári
idõjárásra augusztusban számíthatunk. Vi-
szonylag melegebb nap lesz július 10., jú-
lius 30., augusztus 16., augusztus 26.

OKTÓBERBEN MÁR FAGYNI FOG

Dávid Mihály elõrejelzése szerint az elsõ
téli fagy október 10-én köszönt majd be, az
elsõ õszi hó pedig november 6-án érkezhet.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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DIVATBA JÖTT NYÍREGYHÁZA, JÓ A VÁROS MÁRKÁJA
A POLGÁRMESTER SZERINT A JÖVÕNK SZEMPONTJÁBÓL IS JELENTÕS FEJLESZTÉSEK TÖRTÉNTEK 2019-BEN

Rengeteg beruházás és pozitív dolog történt 2019-ben
is Nyíregyházán, ám a fejlesztéseket nem célszerû nap-
tári évre lebontani, hiszen egyrészt áthúzódhatnak a kö-
vetkezõ esztendõkre, másrészt hosszú elõkészítést igé-
nyelnek – nyilatkozta szerkesztõségünknek dr. Kovács
Ferenc, miután idei elsõ sajtótájékoztatóján köszöntötte
a média munkatársait. A polgármester évértékelõ-évin-
dító interjújában hozzátette: nehéz jobb helyszínt találni
Nyíregyházánál a jövõbeni befektetõknek, ez a követke-
zõ öt év irányát is kijelöli.

Még az adventi városi hangversenyen elhangzott kö-
szöntõjében mondta dr. Kovács Ferenc, hogy ha egyvala-
mit kell kiemelni, akkor azt, hogy az ígéreteknek megfe-
lelõen mostanra felújították a város összes óvodáját és
bölcsõdéjét, számszerûleg ebbõl csak 2019-ben tizenhe-
tet, illetve egyet, valamint három iskolát is sikerült ener-
getikai szempontból korszerûsíteni. Mostani nyilatkoza-
tában hozzátette: korábban egy új óvoda is épült a kórház
területén, s a legutóbbi közgyûlésen elhangzottak szerint
a Honvéd utcán egy vadonatúj bölcsi készülhet el. Ugyan-
ez igaz az orvosi rendelõkre, melyeknek nõtt a száma is –
mindez párhuzamosan történt, s az oktatási-nevelési in-
tézmények korszerûsítése befejezõdött a tanévkezdésre,
ami nagy teljesítmény – fogalmazott.

MINDEGYIKNEK VOLT ÉRTELME

– Ezek a jövõnk szempontjából is jelentõs fejlesztések,
amelyeket mindenki, aki itt él, figyelemmel kísérhetett.
Külön köszönet a nyíregyháziaknak a türelemért. Az épí-
tõipar leterheltsége miatt kínálati piac alakult ki, ám a
költségkeretek megtartásával, 100 százalékos támogatás-
sal valósult meg a beruházások túlnyomó része, ráadásul
hitel nélkül, úgy, hogy tudtuk biztosítani az önerõt is, hi-
szen szépen nõnek a bevételeink – de ez már a számok
oldala. Ezeket is érdemes egységben, egy stratégia része-
ként nézni, hiszen több évnyi munka van az elmúlt évi
nagy eredmények mögött, köztük sok olyan, ami akár év-
tizedek óta váratott magára. Senki nem mondhatja egyik-
re sem, hogy értelmetlen volt.

„FELSÕBB OSZTÁLYBA LÉPTÜNK”

A polgármester kiemelte: több területen is látványos az
elõrelépés, s ezek mind egy-egy átgondolt folyamat részei.
Ilyen például a turizmus, mondta a tavaly átadott négycsilla-
gos sóstói hotel kapcsán, majd emlékeztetett, hogy mikor a
2009-es kampányában e terület lehetõségeirõl beszélt, so-
kan megmosolyogták. – Ehhez képest mára a legfelsõ osz-
tályba léptünk: a szallas.hu negyedéves adatsorában több-
ször szerepeltünk a TOP 10-ben. De ehhez az kellett, hogy
gyógyvízminõsítéseink legyenek és gyógyhellyé váljunk –
csak így nyerhettük el például azt az egymilliárd forintos for-
rást, amibõl a közeli jövõben sétányrendszer készül. Mert
már van mit összekötni: korábban felújítottuk a Parkfürdõt, a
Tófürdõt, ami a korábbinál is népszerûbb lett, az élményfür-
dõ új gyógyászati részleggel bõvült, és még a Hunguest elõtt
2018-ban elkészült és már díjakat nyert a Hotel Pangea. Foly-
tatódik az állatpark fejlesztése a Jégkorszakkal és a múze-
umfalura sem költöttek korábban ennyit, ráadásul mind-
ezt támogatásból. Persze van még megoldandó feladat,
például a parkolás, de az átgondolt, lépésrõl lépésre meg-
valósított és folytatódó programot az idõ visszaigazolja.
Ki hitte volna mindezt tíz vagy akár öt éve?

KULTURÁLIS NEGYED

Egy új fogalom is kezd polgárjogot nyerni Nyíregyhá-
zán: a kulturális negyed. Ezt a polgármester „tesztelte”
egy bõ évvel ezelõtt, amikor a Benczúr és Bessenyei terek
fejlesztéseire, környezetére, miliõjére utalt, és sokan elis-
merõen bólintottak. – Érdemes most megnézni a két tér
környékét, s nemcsak a Zöld Város programban megvaló-

sított parkrendezés, szökõkút, sétányok, futópálya, játszó-
tér, okospadok, korrekt mosdó mentén. Ott van a színház,
s amellett egyik oldalról a megvalósuló görögkatolikus
múzeum, illetve az általános iskolájuk, másik oldalról a
volt HEMO, amit most már nevezzünk Szindbádnak: ez
egy nagyon különleges, komplex kiállító- és közösségi tér
lesz. Továbbhaladva, már folyamatban van a Kállay-kúria
felújítása a második ütemmel, a Múzeumok Éjszakájára
szeretnénk átadni. A másik oldalon ott a teljesen moder-
nizált Rózsakert Szabadtéri Színpad, korábban korszerû-
sítettük a Vasvári gimnáziumot és a Benczúr téri óvodát, és
az Év Múzeumának választott Jósa András Múzeum sem
marad ki. Ott részben határon átnyúló, részben energetikai
projektek jönnek, és szeretném, ha a földszint eddig kihasz-
nálatlan szárnyaiból idén legalább az egyik olyan kiállító-
térré válna, ami méltó olyan tárlatok fogadásához, mint
korábban a Seuso, a Munkácsy, a Szinyei. Idén a Rippl Rónai
következik, valamint a két tér út- és járdahálózatának a fel-
újítása – erre is van már nyertes pályázatunk.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

– Ezt egységben szemlélve már valóban többrõl van szó,
mint két belvárosi terület, hiszen az igazi szándék a közössé-
gi terek megteremtése. Ez vezérelt minket a Búza téri piac
átalakításánál is, vagy éppen a Bujtoson, amit ma már mél-
tán lehet városligetnek nevezni, és ilyen a hamar népszerû-
vé vált jégpálya is. Az infrastruktúra azonban csak a kerete-
ket adja, ezért olyan programok megszervezésére, támoga-
tására is törekszünk, mely a közösségépítést elõsegítik. Évek
óta fejlesztjük friss példával élve az adventi sorozatot, amely
rengeteg városlakót és már turistát is vonz. De az értelmes
fejlesztéspolitika látványos jelei a kerékpárutak, vagy éppen
a kondiparkok, futópályák; úgy látom, hogy a nyíregyháziak
örömmel veszik birtokba és szívesen használják.

A BERUHÁZÁSOK FOLYTATÓDNAK

A polgármester hozzátette: az infrastruktúra kiépítése –
mely az egyik kiemelt cél volt az elõzõ önkormányzati
ciklus kezdetén az oktatási, egészségügyi-szociális-kultu-
rális intézményrendszer modernizálása mellett – termé-
szetesen tovább folytatódik. A belváros már pár éve por-
mentes, és teljessé vált a nyugati elkerülõ, valamint jelen-
tõs forgalmú utak újultak meg komplexen a nagykörúton
belül és a külvárosokban is, de a csomópontok fejlesztése
új lendületet kap, hiszen öt körforgalom kialakítása van
napirenden, és az aszfaltozás sem áll meg. Eközben ott
vannak a nagy projektek: nemsokára kezünkben lesznek
a nagykörút bezárásának a kiviteli tervei, tavasz végére el-

készülhetnek, a másik a Tokaji úti vasúti aluljáróhoz, és ott
van még az Intermodális Csomópont, tehát a vasútállomás
állami nagyberuházása – tájékoztatott dr. Kovács Ferenc,
majd hozzátette: ha valaki azt mondja tíz éve, hogy mind-
ez megépülhet, még akár álmodozásnak tûnhetett.

KÉSZEN ÁLLUNK A BEFEKTETÕK FOGADÁSÁRA

– A 2019-ben kezdõdött önkormányzati ciklus elsõ szá-
mú feladata az infrastruktúra további fejlesztése mellett
az új befektetõk megnyerése lesz. A közúti és a közüzemi
háttér adott, a Modern Városok Program részeként elkez-
dõdött a nyugati elkerülõ térségében az új ipari park ki-
alakítása, a tárgyalások pedig megkezdõdtek a lehetséges
jelöltekkel. Tudni kell, hogy körülbelül 18–20 tárgyalás-
ból lesz egy konkrét beruházás, és ilyenkor nemcsak az
adott területet, hanem az egész várost nézik. Mi pedig az
Ipari Park Kft.-bõl, mint önkormányzati cégbõl elkezdtünk
felépíteni egy befektetésszervezéssel foglalkozó szerveze-
tet. Kulcskérdés még a szakképzés és a munkaerõ, mi eze-
ken a területeken is jól állunk. Úgy tûnik, sikerült meg-
gyõzni a kormányzati illetékeseket, hogy tõlünk jobb hely-
színt ma nehéz elképzelni. Alapvetõen jobb a márkája,
brandje Nyíregyházának, mint tíz évvel ezelõtt, kezdünk
divatba jönni, ebbõl a szempontból is.

KÖRNYEZETVÉDELEM, FOLYAMATOSAN

Mindezt még erõsítheti, hogy a polgármesteri kabine-
ten belül is kialakítottak egy pályázatokkal foglalkozó
referatúrát, mely kezdetben három, most 21 képzett szak-
emberbõl áll, kellett is ez a háttér a rengeteg projekt leve-
zényléséhez. S bár a következõ uniós ciklus konkrét lehe-
tõségeit még nem ismerhetjük, a város megkezdte a felké-
szülést a közvetlen brüsszeli pályázatokra és a V4-es alap-
hoz is nyújtottunk már be elképzeléseket testvérvárosa-
inkkal. Jó példa az ilyen stratégiai gondolkodásra a sike-
res City Walk projekt. – Ennek az egyik legfontosabb részt-
vevõi voltunk és már jó példákat tudtunk mutatni a gyalo-
gosbarát koncepciónkból, hiszen sok mindent megvalósí-
tottunk, ami máshol még hiányzik. A zöld gondolkodás, a
környezetvédelem egyébként is régóta a koncepciónk ré-
sze, ennek keretében újultak meg energetikailag az intéz-
ményeink, beszereztünk 41 gázüzemû autóbuszt, a Zöld
Város program részeként parkok újultak meg, és folyama-
tosan zajlik a polgármesteri fásítási program is, melyhez
cégek, vállalkozások is csatlakoztak, hiszen városunk egyik
nagy vonzereje, a szép természeti környezet megóvása
fontos, állandó célunk – mondta dr. Kovács Ferenc.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A szokásos újévköszöntõ pillanatok: dr. Kovács Ferenc az alpolgármesterek társaságában fogadta a kéményseprõk
jókívánságait a városházán, január 2-án
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„SAJÁT” JÁRDÁT ÉPÍTHETNEK A VÁROSLAKÓK,
ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉGGEL

Bár még javában tart a tél, és sokszor síkosak az utak,
észre sem vesszük, és beköszönt a tavasz. Ha pedig ta-
vasz, akkor: munkák a ház körül, mint például járdaépí-
tés. Ehhez pedig a NYÍRVV Nonprofit Kft. anyagot bizto-
sít. 2019-ben közel félszázan éltek a lehetõséggel.

A magántulajdonú ingatlanok telekhatára (a kerítés vo-
nala) és az útpálya közötti terület közterület. Ennek elle-
nére azonban az ingatlantulajdonosoknak bizonyos köte-
lességeknek eleget kell tenniük, mint például: kötelesek
gondoskodni az ingatlan elõtti terület tisztán tartásáról,
valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.  A járdaépítés
nem kötelezõ, de van rá lehetõség – komfortosabbá és
szebbé teszi a környezetet –, ráadásul ehhez a szükséges
anyagokat az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.

KÉRELMEZNI KELL

Dicsõ Péter, a NYÍRVV út- és közterület-kezelési cso-
portvezetõje  szerkesztõségünk megkeresésére elmondta,
a társaság – a megszabott éves költségkeret erejéig – az
önerõbõl történõ járdaépítéshez – csakis közterületi in-
gatlan elõtti járdaszakasz építéséhez – a szükséges anya-
gokat (40x40x6 járdalap és homokos kavics aljzat) elbírá-
lás alapján biztosítja, ehhez azonban kérelmet kell be-
nyújtani.

POFÁTLANUL PARKOLÓK: JÖN A BÜNTETÉS
AKÁR ÖTVENEZER FORINTJUKBA IS FÁJHAT A „FIGYELMETLEN” AUTÓSOKNAK

Felmérések szerint az elmúlt években folyamatosan
nõtt a magyar utakon futó autók száma. A KSH legfris-
sebb adatai azt mutatják, hogy több mint 3 millió 600
ezer gépkocsi van forgalomban Magyarországon. Minél
több autó mozog azonban az utakon, annál több a
KRESZ-t megszegõ sofõrök, na meg a pofátlanul parko-
lók száma...

Kétségtelen: hajmeresztõ helyeken tudják ottfelejteni
autóikat a tulajdonosok. A népszerû közösségi portálon
szinte nem telik el úgy nap, hogy ne látnánk példát pofát-
lan parkolásokra. Ezek a fotók mutatják, hogy vannak, akik
két parkolóhelyet is elfoglalnak, mondván: nehogy rányis-
sák az ajtót a féltett gépre, nehogy nekitolja valaki a kosa-
rat, vagy éppen egyszerûen csak siettek, és nem vették
észre, hogy egy-egy parkolóhelyet felfestés jelez. Meddig
tarthat azonban a tolerancia?

VAN INTÉZKEDÉSI JOGUK

Ha egy gépjármû több várakozóhelyet foglal el, akkor
a sofõr megszegi a KRESZ-szabályt, amely a szabálysérté-
si törvény passzusa alapján a közúti közlekedési szabá-
lyok kisebb fokú megsértését jelenti. Bodrogi László, a
nyíregyházi Közterület-felügyelet vezetõje szerkesztõsé-
günk megkeresésére elmondta, sajnos többször tapasztal-

ták már, fõként a Hõsök terénél, illetve a belváros számos
pontján, hogy a kiépített parkolókban nem veszik figye-
lembe az autósok: egy-egy helyet jól látható felfestés je-
lez, pont azért, mert egy autónak egy parkolóhely jut, nem
pedig kettõ.

– Az ilyen esetekkel fõként a fizetõparkolókban ta-
lálkozunk. A rendõrség és a Közterület-felügyelet viszont
intézkedési joggal rendelkezik, tehát felléphetünk azok
ellen, akik több helyet is elfoglalnak. Õk ugyanis sza-
bálysértést követnek el – hangsúlyozta a felügyelet-
vezetõ.

BÍRSÁGOT VONHAT MAGA UTÁN

– Eddig a Közterület-felügyelet csak figyelmeztette a sza-
bálytalanul parkolókat, azonban ki kell emelni, hogy pénz-
bírsággal is élhetnek. Egy-egy ilyen parkolás 50 000 forin-
tig terjedõ helyszíni bírságot is jelenthet a gépjármû-tulaj-
donosoknak, de akár még feljelentést is vonhat maga után.
Ez azonban elkerülhetõ, ha úgy parkolunk, ahogy azt a
felfestés mutatja és tekintettel vagyunk a többi gépkocsi-
vezetõre – tette hozzá.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

FORMANYOMTATVÁNNYAL...

A formanyomtatvány elérhetõ a www.nyirvv.hu
weboldalról. Ezen fel kell tüntetni az ingatlantulajdo-
nos adatait, elérhetõségét, az ingatlan utcafronti hosszát,
hosszának megfelelõ mennyiségû járdalap darabszámát,
valamint a szükséges mennyiségû homokos kavics
mennyiségét.

– A beadott kérelmeket minden esetben a helyszí-
nen vizsgáljuk meg, és amennyiben jogos az igény, biz-
tosítjuk a járdalapot és a hozzá szükséges anyagot –
folytatta. – Minden érintettel szerzõdést kötünk és utó-
lagosan leellenõrizzük, hogy valóban oda használták-
e fel a biztosított anyagot.

ÉVES KERET VAN RÁ

Tavaly 45 helyszínre 5333 darab járdalapot és a leraká-
sához szükséges 98 tonna kavicsot szállítottak ki.

Mint megtudtuk, ez egyéves keretbõl valósul meg, ami
ha betelt, mert túl sokan igényelték, akkor a társaság a
következõ tárgyévben teljesíti azt. Tehát ha valaki még
nem kapta meg, az nem azt jelenti, hogy kérelmét elutasí-
tották.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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MICSODA ÉV VÁR A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKRA!
A 2019-ES REKORDESZTENDÕ UTÁN ELKÉSZÜL AZ INDIAI HÁZ ÉS FELÉPÜL AZ AFRIKAI JÁTSZÓTÉR IS

Már megszokhattuk, hogy szinte minden évben a „le-
gekrõl” szólnak a hírek a Nyíregyházi Állatparkot illetõen.
Úgy tûnik azonban, hogy az eddigi eredményeket is lehet
fokozni: fejlesztések sora veszi kezdetét, mindemellett
pedig komoly tudományos munkát folytatnak: keresték a
lehetõségét annak, hogy segíthessenek az ausztrál bozót-
tûzbõl kimenekített állatok túlélésében, de csatlakoztak a
vietnámi gibbon élõhelyének megmentéséhez, csakúgy,
mint a jegesmedvék élõhelyét vizsgáló kutatáshoz is.

– Már a 2018-as év is rendkí-
vül jól sikerült, hiszen 550 000 lá-
togatót fogadtunk, de a 2019-es
még ezt is felülmúlta – kezdte az
elmúlt évek értékelését Gajdos
László igazgató. – Az, hogy több
mint 600 000 vendég érkezett a
Nyíregyházi Állatparkba, azt je-
lenti, hogy a vidéki Magyarország
leglátogatottabb turisztika attrak-
ciója Nyíregyházán található és
hogy Nyíregyháza turizmusának

zászlóshajósa a Nyíregyházi Állatpark.

ELISMERT EURÓPAI SZAKTEKINTÉLYEK

– Hogy mi a látogatórekordunk titka? Az itt dolgozó 140
ember munkája elsõsorban a siker nyitja. Nagyon büszke
vagyok arra, hogy Magyarország legerõsebb állatkerti me-
nedzsmentje a Nyíregyházi Állatparkban dolgozik. Több
fiatal munkatársam elismert európai szaktekintély a szak-
mában. Úgy gondolom, hogy marketingstratégiánk és a PR-
unk nagyon célratörõ, rendkívül kreatív és hatékony. A
munkatársak az 5000 állatot és ezt a több százezer vendé-
get is családtagként kezelik, mindenki igen motivált és büsz-
ke a Nyíregyházi Állatparkban.

IDÉN ELINDUL TÖBB NAGY BERUHÁZÁS

– A Nyíregyházi Állatpark számára, 450 000 vendég
fogadása évente az elsõdleges cél, hiszen ennyi látogató
kell a park biztonságos fenntartásához és ez is nagyon
komoly munkát igényel, mert a 450 000 látogatót sem
produkálja ma Magyarországon semmilyen vidéki turisz-
tikai attrakció. Ezen felül minden plusz látogató újabb és
újabb lehetõség, hogy gazdagítsuk a gyûjteményt, szépít-
sük a parkot. Idén elindul több nagy beruházás. Szeret-

nénk elkezdeni s be is fejezni az Indiai Házat, ami önma-
gában megalapozhatja majd a jövõ évünket, hiszen egy
különleges hangulatú bemutató lesz, több rendkívül ritka
állattal. A tavaszi szezon kezdetére felépül az Afrika ját-
szótér, ami évek óta meglévõ igényt pótol. Emellett épül
meg az úgynevezett Babaház, ahol az anyukák számára
biztosítunk újabb lehetõséget arra, hogy kulturált környe-
zetben tegyék tisztába a kicsit vagy megszoptassák. A vi-
lág egyik legnagyobb és a természetben már nagyon ve-
szélyeztetett keselyûfaját már évek óta sikerrel tenyészti
az állatpark, így a karvalykeselyûink egy nagyon látvá-
nyos új bemutatót kapnak tavasszal. Új helyre költöznek
a kispandák és a dél-amerikai madárgyûjteményünk is.
Hosszú évekig tartó felújítás után (mert mindig voltak fon-
tosabb teendõink) megnyitja kapuit ismét a Trópusi Ház
mögötti Majomerdõ, és reményeink szerint elkezdõdik egy
két évig tartó nagyszabású építkezés, amely Magyaror-
szág kormányának támogatásával, a miniszterelnök úr és
a polgármester úr között létrejött szerzõdés keretében va-
lósul meg, a Modern Városok Programban, ez a Jégkor-

Gajdos László

szak Interaktív Állatbemutató, amely reményeink szerint
jelentõsen tovább növelheti a park látogatottságát.

FOLYAMATOS A KUTATÓMUNKA
– Nagyon büszkék vagyunk a szakmai sikereinkre,

ami a Sóstó Zoo nevét a világ jeles helyein ismertté
tette. A kutatómunkákat, a tudományos feladatainkat,
az élõhelyen történõ fajmegmentésben való részvé-
telt és a nemzetközi vérkeringésben való jelenlétet
rendkívül fontosnak tartjuk, mint ahogy a jószolgálati
munkát is, ezért ajánlottunk fel adományt egy auszt-
rál állatmentõ alapítvány számára.

– Kis túlzással állíthatom, hogy az egész világból ér-
keznek hozzánk látogatók. Több százezer külföldi vendé-
günk van, jelentõs részük szlovák és román, kisebb ré-
szük ukrán és lengyel, de senki nem csodálkozik azon,
hogyha Afrikából, az arab országokból vagy Ázsiából lát
sétálni vendégeket nyáron a parkban.

VISSZAÉRKEZIK NYÍREGYHÁZÁRA JACK

– Nagyon fontos és egy állatkertnek kötelessége, hogy
eljusson oda, az általa tartott állatok szaporodjanak és ez-
zel a jövõ számára új nemzedékek jöjjenek létre. Ma már
tudatosan és tervezett formában zajlik egy komoly állat-
kertben az állatok szaporítása. Sok esetben akkor törekszünk
erre, ha már tudjuk, hogy valahol várják a mi utódainkat,
ezért vannak évek, amikor bizonyos fajok kimaradnak a
tenyésztésbõl, más esetekben pedig folyamatosan zajlik az
utódok létrehozása. A tudatos tenyésztési politika eredmé-
nyezi például azt is, hogy tavasszal visszaérkezik hozzánk
Jack, az elefántbikánk, aki az elmúlt 2 évben a bázeli állat-
kertben kereste a szerelmet, de most nálunk, régi kedvesé-
vel, Kwanzával reméljük, létrehozzák harmadik gyerme-
küket. Szeretnénk, ha idén lenne szaporulat a fehér orosz-
lánoknál, a zsiráfoknál és a rendkívül ritka koronás galamb-
nál. Várunk sok patás állatot, majmokat és a nagyon gaz-
dag madárgyûjteményünkben is sok fióka fog kikelni. A
karácsonyi ünnepkör idején idén is lesz lepkebemutató, de
ha már a rovaroknál tartunk, néhány különleges és érdekes
állat érkezését várjuk tavasszal, amik lehet nem olyan szé-
pek, mint a pillangók, de egész évben láthatók majd a Nyír-
egyházi Állatparkban.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÖZGYÛLÉS: ÚJABB FEJLESZTÉSEK INDULHATNAK
Újabb bölcsõdei férõhelyek jöhetnek létre Nyíregyhá-

zán egy felhívásra benyújtandó, önerõ nélküli projekt-
ben – errõl is döntött a közgyûlés 2019 utolsó (lapzár-
tánk utáni) közgyûlésén. Az eddigi 12 után további tor-
natermek újulhatnak meg, erre is pályázik a város, vala-
mint a MARSO Tenisz Centrum is elkezdheti a tervezett
fejlesztés elsõ ütemét – ehhez a forráshoz már tulajdo-
nosi hozzájárulást adott a képviselõ-testület, mely nyílt
ülésén 31 napirendet tárgyalt, és díjakat is átadott.

Nyíregyháza Város Nívódíját az Eissmann Automotive
Hungaria Kft. kapta meg. A cég 1997 óta van jelen Nyír-
egyházán. 2019-ben a gyár vezetése 2,08 milliárd forin-
tos új fejlesztést jelentett be és valósít meg, mellyel 140
munkahelyet hoz létre. A díjat Böszörményi Attila ügyve-
zetõ vette át.

Ezt követõen Révész Imre Zoltánné nyugdíjas óvoda-
pedagógus kapta meg dr. Kovács Ferenc polgármestertõl
a Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díjat. Pályáját 1977-
ben kezdte el, 1995-tõl dolgozott a Tündérkert Keleti Óvo-
da Margaréta Tagintézményében.

Ugyancsak Bencs Kálmán-díjat adományozott a köz-
gyûlés dr. Csiky Nándor, a Nyíregyházi Egyetem adjunk-
tusa, angol és német tolmács, nyelvész és gépészmérnök
részére. Az utóbbi években tolmácsként rendszeresen részt
vesz az önkormányzat megbízásából angol és német nyel-
vû tárgyalásokon, rendezvényeken.

Ott vannak az eredmények, idézzék fel, nézzék meg, a
2010 elõtti években hogy álltak az önkormányzati cégek.
Tragédia, olyan állapotban voltak – fejtette ki dr. Kovács
Ferenc polgármester.

LEKÖSZÖNÕ IDÕSÜGYI TANÁCS

Elfogadták az Idõsügyi Tanács 2019-ben végzett tevékeny-
ségérõl szóló beszámolót is. A leköszönõ titkár, Fintor
Károlyné megköszönte az együttmûködést és a bizalmat.

FIGYELNEK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÛEKRE

Feladatellátási szerzõdést kötött az önkormányzat a
Nyíregyházi Tankerületi Központtal az integráltan nevel-
hetõ sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztésére vo-
natkozóan. Az önkormányzat fenntartásában mûködõ óvo-
dákban a 2019. évi októberi statisztika alapján 54 gyer-
mek rendelkezik sajátos nevelési igényû szakvéleménnyel.

MÁR 48 NEMZETI ÉRTÉKÜNK VAN
A képviselõk elfogadták a Nyíregyházi Települési Ér-

téktár Bizottság 2019. év második félévben végzett tevé-
kenységérõl szóló beszámolót is. A bizottság határozatai
alapján 2019. november 30. napjáig összesen 48 nemzeti
értéket vettek fel a Nyíregyházi Települési Értéktárba.

RENGETEG PROJEKT
A képviselõk tájékoztatót hallgattak meg a Nyíregyhá-

za Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt
lévõ, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévõ pályáza-
tairól, a melléklet szerint jelenleg 20 lezárás alatt lévõ pro-
jekt van a városban.

ÚJ BÖLCSÕDE ÉPÜL, BÕVÜLNEK
A FÉRÕHELYEK

Elfogadta a testület a „Bölcsõdei férõhelyek kialakítása,
bõvítése” címû felhívásra benyújtandó pályázati programot,
melynek keretében a Honvéd utca 2. szám alatti önkor-
mányzati tulajdonban álló ingatlan hasznosításával új böl-
csõdei szolgáltatást kívánnak megvalósítani egy új, modern
bölcsõde építésével. Ezzel 36 új férõhelyet tudnak biztosí-
tani. A pályázat keretén belül további 8 bölcsõde fejleszté-
se is megvalósul eszközbeszerzések révén. A tervezett össz-
költség 600 millió forint, saját erõt nem igényel.

Jóváhagyták az önkormányzat és a Nyíregyházi Ipari
Park Nonprofit Kft. közötti – a Technológiai Transzfer Köz-
pont üzemeltetésére vonatkozó – szerzõdés megkötését.

Az elkészült, önkormányzati tulajdonba kerülõ és vár-
hatóan teljes körûen tavasszal nyitó Városi Uszodát a Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt. részére adták üzemeltetésbe.

PÉNZ A TENISZCENTRUMRA
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma a 2019. évi sport-

létesítmény-fejlesztési elképzelések megvalósítására ren-
delkezésre álló keretösszegébõl 40 millió forint támoga-
tási összeget hagyott jóvá a nyíregyházi Városi Stadion te-
rületén található Marso Tenisz Centrum fejlesztéséhez. Az
egyik feltétel a létesítmény tulajdonosa részérõl kiadott
tulajdonosi hozzájárulás volt, errõl is szavaztak.

NYOLC TORNATEREM ÚJULHAT MEG

A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem
Felújítási Program elnevezéssel nyílt pályázatot hirdetett
meg tornatermek/tornacsarnokok felújítása céljából, me-
lyek benyújtási határideje 2020. január 31-e. Ha nyer a
projekt, a korábbi 12 után újabb 8 helyszínen valósulhat-
nak meg felújítások.                       (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Szintén Bencs Kálmán-díjat vehetett át Székely Szabolcs,
aki 2017-tõl az önkormányzat támogatásával életre hívott
és azóta is minden nyáron megrendezett, a nyíregyháziak
és turisták körében is népszerû Zene Sóstón címû kulturális
programsorozat szakszerû és lelkiismeretes koordinátora.

A közgyûlés az Együtt egymásért Burger István-díjat
Hajcsákné Magyar Erzsébet Angéla részére adományoz-
ta, aki több mint három évtizede dolgozik a Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központban az idõsek nappali ellá-
tása területén, s tereptanárként részt vesz az egészségügyi
kar hallgatóinak képzésében.

ÚJ NYÍRVV ÜGYVEZETÕ ÉS FÕÉPÍTÉSZ
A polgármester tájékoztatta a közgyûlést, hogy 2019.

december 1-jétõl Petró Árpádot nevezte ki a NYÍRVV
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának, valamint az egyet-
értésével és a jóváhagyásával dr. Szemán Sándor címze-
tes fõjegyzõ 2020. január 10-ei hatállyal városi fõépítésszé
Kovács Rita építészmérnököt nevezte ki.

2020-AS MUNKATERV
Második napirendként megállapította a közgyûlés a

2020. évi munkatervét. Eszerint 11 ülést tartanak majd
tervezhetõen, a közmeghallgatás a korábbi gyakorlat alap-
ján várhatóan júniusban lesz.

FIDESZ: EZ EGY KERET
– Azt gondolom, hogy ez egy

tervezet. Tudjuk elõre, hogy mi
következik, hogy milyen napiren-
dek vannak. Vannak olyan napi-
rendi pontok, amik kötelezõ jelle-
gûek, ehhez lesznek a késõbbiek
folyamán hozzátéve az aktuálissá
váló kérdések. Aki ezt megnézi –
ez nyilvános –, az láthatja, hogy
milyen hatalmas munka vár ránk
ebben az esztendõben is. Örülünk
neki, hiszen nagyon sok fejlesztés,
nagyon sok dolog zajlik a városban, ami már elindult,

folyamatban van és a végét a következõ vagy azt követõ
évben fogjuk látni – nyilatkozta a Nyíregyházi Televízió-
nak dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetõje.

KIEGÉSZÍTÉSEKET KÉR A SZÖVETSÉGBEN

Az ellenzéki frakció szerint a munkaterv egyértelmû-
en azt mutatja, hogy Magyarországon az önkormányza-
tiság kiüresítése történt az elmúlt években, sokkal keve-
sebb a helyi közösség számára helyben maradó feladat.
– Magához a Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlésének a mun-
katervéhez számszerûleg 13 javas-
latot nyújtott be az ellenzéki frak-
ció, amelyek szövegszerûen is meg-
jelennek, tehát az látható. Másrészt
vannak olyan napirendi pontok,
amelyeknél ugyan szövegszerûen
nem, de kiegészítésben mindenkép-
pen azt fogjuk kérni, hogy szakma-
ilag azokkal a tartalmakkal egé-
szüljenek ki a bizonyos napirendek,
amelyeket mi nagyon fontosnak tartunk. Ilyen például a
nyíregyházi bérlakásállománynak és a bérlakásra váróknak
a helyzete. Nagyon szeretnénk látni azt pontosan, hogy szá-
mokban hogy állunk, a bérlakások számával, valamint azok-
kal, akik pontmegállapítottak, vagy éppen névjegyzéken
vannak. Milyen esélyeik vannak a közeljövõben lakáshoz
jutni? Jó néhány ilyen pont van, úgyhogy ezekkel a remé-
nyekkel várjuk a közgyûlést, hogy a városvezetõ koalíció
mennyire lesz nyitott a javaslatainkra – mondta a Nyíregy-
házi Televízió kérdésére Jeszenszki András, a Szövetség-
ben Nyíregyházáért frakcióvezetõje.

EGYHANGÚLAG ELFOGADTÁK
A nyitottságot jelképezi, hogy szóbeli ígéretet és garan-

ciát kaptak az ellenzéki képviselõk arra a városvezetés-
tõl, hogy a munkaterv kereteit fel lehet majd tölteni fontos
tartalmi elemekkel, így végül 22 igennel, egyhangúlag
fogadta el a testület az elõterjesztést.

ÚJ SZMSZ
Rendeletet alkottak a közgyûlés és szervei Szerve-

zeti és Mûködési Szabályzatáról is a képviselõk, mely
kapcsán dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ jelez-
te, a bizottsági viták során felmerült észrevételek alap-
ján két elõterjesztõi módosító indítványt is tettek, mely
a tervezet része lett. Az egyik a döntéshozatali eljá-
ráshoz kapcsolódik, és továbbra is élni fog. Eszerint: 
– A rendelettervezethez bármelyik képviselõ a pol-
gármesterhez címezve írásos módosító indítványt
nyújthat be. Ezt az ülés elõtt legalább három munka-
nappal korábban el kell juttatni a polgármesterhez –
ismertette a címzetes fõjegyzõ.

BÍRÁLAT A FELÜGYELETI JOG MIATT

Az ellenzéki képviselõk a vitában többször megfogal-
mazták, hogy továbbra is kifogásolják például azt, hogy
az önkormányzati gazdasági társaságok felügyeleti joga a
polgármesternél van, s nem a közgyûlésnél.

POLGÁRMESTERI REAKCIÓ: MÛKÖDIK A
NYÍREGYHÁZI MODELL

Válaszában dr. Kovács Ferenc azt mondta, 2010-ben,
mikor átvették a városvezetést, az önkormányzati cégek
többsége csõd szélén volt, míg azóta egy sem. – A tulaj-
donosi felügyelet modelljét – talán már nem emlékeznek
a képviselõk: az újak semmiképp, a régiek, nem tudom,
akarnak-e – az Állami Számvevõszék, mely azért elég kri-
tikus, Nyíregyházát külön kiemelte és díjazta is, hogy itt
milyen hatékony a tulajdonosi felügyelet. Ha nem lenne
hatékony, ugyanott tartanánk, mint 2010 elõtt. Természe-
tesen a hatáskörrel együtt jár a felelõsség, ezt nem szabad
kettéválasztani. Nem bánnám, ha végignéznék az ellen-
zéki vezetésû városok SZMSZ-ét, mert két városról tudok,
ahol ugyanezt a nyíregyházi modellt vették át október után
a cégek tulajdonosi felügyelete vonatkozásában. Ha vala-
mi jól mûködik, ha valami szakmai kérdés, akkor abból
ne csináljunk politikai úton olyan dolgot, ami azt leront-
hatja. Ez kilenc éven át bizonyította, hogy jó modell. El
tudnám fogadni 2010 elõttre is, de ott nem volt jó modell.

Õk vettek át díjakat a decemberi közgyûlésen. (További
fotók: nyiregyhaza.hu.)

Dr. Adorján Gusztáv

Jeszenszki András

Dr. Kovács Ferenc
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A LEGJOBB TÍZBEN VOLT A 2019-ES NYÍREGYHÁZI ADVENT
Sztárok, rengeteg nyíregyházi produkció, és kellemes

hangulat. Ez jellemezte az adventi forgatagot, mely hiva-
talosan vízkereszttel ért véget. Az énekes produkciók
mellett extrém hinta, dodzsem, lapcsánkaosztás és a Mi-
kulás fogadta a forgatag látogatóit, mely a tavalyitól is
fényesebb és látogatottabb volt.

Az egyik országos portál összegyûjtötte azokat a vidéki
adventi vásárokat, amiket az olvasók figyelmébe ajánlott.
Ebbe a TOP 10-be a nyíregyházi is belekerült. S bár ter-
mészetesen ez is egy szubjektív álláspont, de a nyíregy-
háziak (és a turisták) a jelenlétükkel is „szavaztak”.

TÖBB FÉNY ÉS FELLÉPÕ

Volt miért, hiszen az elmúlt hetekben megannyi ünnepi
mûsor szórakoztatta a fõtérre érkezõket. Iskolás csopor-
tok és a helyi együttesek mellett sztárvendégek is fellép-
tek a városháza elõtt felállított színpadon. A mostani for-
gatag más szempontból is minden korábbinál fényesebb-
re sikeredett. – Ebben az évben nagyjából másfél kilomé-
terrel hosszabb fényfüzér került fel a fákra, illetve a Kos-
suth téren található épületekre, így valóban fényesebb lett
a nyíregyházi advent, amely bekerült Magyarország 10
legjobb forgataga közé – mondta szerkesztõségünknek dr.
Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere. Majd hozzá-
tette: sikerrel mentek a rendezvények, sokan jöttek és jól
érezték magukat, ettek-ittak és népszerû volt az egyik
mostanra téliesített kávézó is.

SIKERES PROGRAMOK ÉS JÁTÉKOK

Láthatóan évrõl évre többen látogatják a Kossuth téri
rendezvényeket. Nagy sikere volt a „Csillagporos kará-
csonyunk...” címû kiállításnak, amit ingyenesen lehetett
meglátogatni a városházán. A finom karácsonyi ízek és
az illatok mellett központi szerepe volt a játékoknak is,
idén a dodzsem és az extrém hinta volt az újdonság, va-

lamint a legkisebbeknek a kisvasút. A legtöbb látogatót
ugyanakkor a sztárok vonzották. A karácsonyi program-
sorozat keretében tartották december 31-én a nagyszabá-
sú Városi Szilvesztert is, ahol többek között Curtis, Dj
Hajnal és a Folkfusion Band gondoskodott a jó hangulat-
ról – széltében-hosszában tele volt a Kossuth tér. A 2020-
as évet a hagyományos városi tûzijátékkal köszöntötték.

(Szerzõ: Bakai Judit)

Sokakat vonzott a városházi kiállítás és minden sztárvendéges program, így a szilveszteri is
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ILYEN (IS) VOLT 2019.
MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT

Közel 600 millió forintból készült el Nyíregyházán, a
Báthory utca 20. szám alatt az MTMI Élményközpont. A
Széchenyi 2020 keretében három konzorciumi partner köz-
remûködésével megalapított multifunkcionális intézmény-
ben 10 nyíregyházi és 10 megyei iskola diákjai tarthatnak
órákat, szakköröket, versenyeket, nyári tábort és egyéb
élményszerû foglalkozásokat.

ELEKTROMOS TÖLTÕK
A nyíregyházi önkormányzat is törekszik a környezet-

tudatosságra, ennek egyik példája, hogy támogatták az
elektromos autók töltésére irányuló fejlesztést. Az e-Mobi
Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel kötött együttmûködési

megállapodás alapján a cég három helyszínen gyorstöltõt,
két helyszínen pedig villámtöltõt telepített a városban.

SZÜLÕMEDENCE A KÓRHÁZBAN
Újabb felajánlás és újabb fejlesztés valósult meg a Jósa

András Oktatókórházban. A Szülészet-Nõgyógyászati Osz-
tály kapott egy szülõmedencét, így innentõl a kismamák
már vízben is vajúdhatnak.

HÛTÕSZEKRÉNY A RÁSZORULÓKNAK
A Nyíregyháza Város Bálja 2019. alkalmából az Electrolux

Lehel Kft. 28 darab hûtõszekrényt ajánlott fel a városnak. Eze-
ket az önkormányzat rászoruló családoknak adományozta.

ÚJABB KUTYAFUTTATÓ
Nyíregyháza immár hetedik kutyafuttatóját adták át

Örökösföldön, a Család utcán a kutyatartók és kutyabará-
tok nagy örömére. A beruházás 14 millió forintos önkor-

mányzati forrásból valósult meg, az 1800 négyzetméteres
területet két részre osztották, kis- és nagytestû kutyáknak.
A kutyafuttató mellé egy 250 négyzetméteres zúzottköves
parkolót is kialakítottak.

EGYEDÜLÁLLÓ ÜZEM
A GOF HUNGARY Kft. és a KOR-AN 98 Kft. konzorci-

umi együttmûködés keretében közel 630 millió forintos
uniós és hazai támogatást nyert a Vállalatok K+F+I tevé-
kenységének támogatása címû pályázaton. Az összesen
1,3 milliárd forint értékû beruházás eredményeképpen fi-
nom és versenyképes gluténmentes pékáru elõállítására al-
kalmas lisztkeverékeket dolgoztak ki.

ÚJ RENDÕRAUTÓK
A honvédelmi szervezetek és a rendvédelmi szervek

használatában lévõ, elhasznált vagy már magas futástelje-
sítményû gépjármûvek folyamatos amortizációs cseréjé-
rõl évekkel ezelõtt döntött a kormány. Másfél évvel ez-
elõtt 80 új gépjármûvet kapott a megyei rendõr-fõkapitány-
ság, 2019-ben pedig újabbakkal bõvült a flotta.

Az alábbiakban a tavalyi év különbözõ típusú, önkormányzati és egyéb fejlesztéseire tekintünk vissza. Természetesen összeállításunk
nem teljes. A következõ lapszámainkban folytatjuk, hiszen például több tucat rendezvényt is magunk mögött tudhatunk.

MEGÚJULT A VÁROS GYÖNGYSZEME
Teljesen megváltozott a Bujtosi Városliget arculata! Az

egyik legszembetûnõbb újítás, hogy eltûntek a korábbi,

salakos utak, helyükre térkövezett sétányok, járdák kerül-
tek, 3 kilométer hosszan. Mindemellett közel másfél kilo-
méter hosszú gumiburkolatú futópályát is kiépítettek, va-
lamint egy új, akadálymentesített mosdót is létesítettek.

VÍZI JÁTSZÓTÉR
Megújult a Tófürdõ. A munkálatok során többek között

modern térburkolat készült, átalakították az öltözõket, a
szociális helyiségeket, felújították a medencéket és új, két-
testû csúszdát építettek. A nyíregyházi Tófürdõ fejlesztése
címû nyertes pályázat segítségével a rekonstrukcióra 250
millió forintot fordítottak.

ERDEI SÉTÁNY
Elkészült az összesen hét kilométeres erdei sétány és

ökológiai sétaút, amely a Sóstói-erdõben az Ózoon Hotel-
tõl indul, és az állatparkban folytatódik.

CSÕPOSTARENDSZER A KÓRHÁZBAN
Már mûködik az új csõpostarendszer a Jósa András Ok-

tatókórházban. A hálózatnak köszönhetõen  az elemzésre
küldött minták XXI. századi körülmények között, gyorsab-
ban juthatnak el a laboratóriumokba. A beruházással to-
vább javult a betegellátás színvonala.

KÉT ÚJ HÁZIORVOSI RENDELÕ

Két új háziorvosi rendelõt adtak át a Szent István utca
63. szám alatt. Az egészségügyi alapellátást szolgáló fej-
lesztés 22,7 millió forintos önkormányzati forrásból való-
sult meg. Az új rendelõkkel egy bérelt helyiséget váltottak
ki, egyet pedig áthelyeztek.

ELEKTROMOS KERÉKPÁR
A társadalmi felelõsségvállalás újabb elemére hivatko-

zott Jászai Menyhért alpolgármester, amikor átadta a Szo-
ciális Gondozási Központ csapatának a Michelin új fej-
lesztésû jármûveit. A két elektromos kerékpár a házi segít-
ségnyújtásban dolgozók flottáját erõsíti.

LAPTOP A VÉDÕNÕKNEK
Az Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán címû

projekt keretében 14 laptopot és 10 multifunkcionális esz-
közt vásárolt az önkormányzat bruttó 4,2 millió forintért. Az
eszközöket a védõnõi szolgálat munkatársainak adták át.

FELÚJÍTOTT PULMONOLÓGIAI OSZTÁLY
150 millió forintból, 4 ütemben újították fel a Sóstói úti

kórház Pulmonológiai Osztályát. Új vizesblokkokat alakítot-

tak ki, a régieket korszerûsítették, kicserélték a nõvérhívó rend-
szert, tisztasági festést és új PVC burkolatot kapott a két szint.

KAMERARENDSZER A VÁSÁRTÉREN
Térfigyelõ kamerarendszert épített ki a Tokaji út 4. szám

alatti Vásártér területén a NYÍRVV Nonprofit Kft.
 

MEGÚJULT A ROBINSON DOMB
Sikeres önkormányzati pályázati forrásból újult meg a

Robinson domb. Új, korszerû négyfunkciós mászóvár épült,
alatta esést csillapító gumilap burkolattal. Ezen kívül óriás
ikercsúszdát telepítettek és megtörtént a domb déli lép-
csõsorának, illetve a szánkópályának a rekonstrukciója is. 

 
PILÓTAKÉPZÕ OKTATÓKÖZPONT

Átadták a Tréner Kft. új pilótaképzõ oktatóközpontját
Nyíregyházán. A több mint félmilliárd forint értékû saját
beruházással a társaság – egyszerre biztosít gyakorlati bá-
zist a Wizz Air fapados légitársaság leendõ pilótáinak és a

Nyíregyházi Egyetem közlekedésmérnök légiközlekedési
hajózó szakán tanuló hallgatóknak – repülõgép-szimulá-
tort vásárolt és egy új tárolóhangárt is felépített a nyíregy-
házi repülõtéren.

ÁTADTÁK A LAKTANYÁT
Átadták a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Terü-

letvédelmi Ezredének új laktanyáját. Az ezred az egykori

Benczúr iskola épületébe költözhetett be, amit az önkor-
mányzat adott át a Honvédelmi Minisztériumnak. A lakta-
nyában 35 alkalmazott kezdhette meg a munkát, felada-
tuk az önkéntes tartalékosok kiképzése.

 
FEJLESZTÉS AZ ÓSZÕLÕN

Megtörtént az Ószõlõ utca 99. és 107. számú társashá-
zak mögötti terület teljes rehabilitációja, az Eperjes és Tas
utca közötti területen.

TELJES A NYUGATI ELKERÜLÕ
A régi álom kategóriába tartozott a nyugati elkerülõ út-

szakasz, mely elkészült, így közvetlen eljutást biztosít az
M3-as autópályától egészen Nyírszõlõsig, érintve, keresz-
tezve a 36-os, Tiszavasvári és 38-as, Tokaj felé vezetõ fõ-
utakat. Ezzel és a Rókabokori út megépülésével nemcsak

a Kertváros, hanem a város egésze is érzékelheti, hogy
csökken a tehergépjármûvek forgalma útjainkon.

ÚJ JÁTSZÓTEREK
Örökösföldön avatta fel a város 100. játszóterét dr. Kovács

Ferenc polgármester. Két különbözõ korosztálynak szánt já-
tékok mellett padok, asztalok, fák és bokrok is kikapcsoló-
dást nyújtanak az ott élõknek. A város saját forrásból szánt
a játszótéri programra az elmúlt 6 évben 241 millió forin-
tot. 2019-ben ez a harmadik a Bocskai utcai és a sóstói
játszótér-sportpark mellett, 38 és fél millió forintba került.

MEGNYITOTT A NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODA

Október 25-én megnyitott a Hotel Sóstó. Azontúl, hogy a
szálloda jelentõsen élénkítheti Nyíregyháza wellness- és kon-
ferenciaturizmusát, 85 új munkahely is létrejött Nyíregyházán.

KÖNYVTÁRPONTOK
A Jósa András kórház Kállay Rudolf Szakkönyvtára után,

a mandabokori óvoda szomszédságában és a Borbányai
Mûvelõdési Házban is könyvtárpont nyílt. A Nyíregyháza
peremterületén élõk esélyegyenlõsége, illetve a városi
könyvtári ellátás bõvítése a célja az új helyszíneknek.

MEGÚJULT AZ ALVÉGESI MÛVELÕDÉSI HÁZ
Több mint 100 millió forint értékben korszerûsödött az

Alvégesi Mûvelõdési Ház. Megújult tetõvel, felújított fû-
tésrendszerrel, új nyílászárókkal és akadálymentes feljá-
róval várja a vendégeket.

MODERN KÖZÖSSÉGI TÉR
Új közösségi térrel gazdagodott a Nyíregyházi Civil Fó-

rum Központja. A 2013 tavaszán a Városmajor utca 2. szám
alá költözött intézményben 15 szervezet mûködik és töb-
ben tartják itt összejöveteleiket.

ÁTFOGÓ FEJLESZTÉS
Egy átfogó fejlesztés keretében valósult meg a Blaha

Lujza sétány, a Rákóczi utca a Víz utcától az Északi kör-
útig, a Vasvári Pál utca a Rákóczi utcától az Északi kör-
útig, a Vasvári Pál utca az Északi körúttól a tervezett Stadi-
on utcai körforgalomig, a Bethlen Gábor utca a Búza utcá-

tól a Bessenyei térig, valamint a Debreceni út a Kígyó utca
és nagykörút (Móricz Zs. u.) közötti szakaszának felújítá-
sa. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mind-
ehhez 999,50 millió forint, 100 százalékos vissza nem té-
rítendõ, európai uniós támogatást nyert.

GYÁRAVATÓ
Közel félmilliárd forintból hozott létre új gyárat a japán

tulajdonban lévõ Meiji Rubber Europe Zrt. Nyíregyházán.
A cég nyomdaipari segédanyagokat gyárt az európai piac-
ra. Az új üzemben 50 alkalmazottal dolgoznak és rendkí-
vül magas minõségû termékeket állítanak elõ.

RENDEZETTEBB LETT A KISERDÕ
Az önkormányzat még 2017-ben nyert el egy 100 szá-

zalékos intenzitású pályázatot, melynek egyik részeként

megújult a „Szabadtéri” (ma már: Rózsakert Szabadtéri
Színpad), mostanra pedig megvalósult a „kiserdõ” funkci-
onális bõvítése több mint 50 millió forint EU (TOP-os) tá-
mogatással.

MOBILAPP AZ ÜGYFELEKNEK
Tovább digitalizálódik a városháza: mostantól több osz-

tályon egy könnyen elérhetõ mobilapplikáció segítségével
is lehet idõpontot foglalni (ami mellett továbbra is él az
internetes lehetõség is), és új helyszínekkel bõvült a hívó-
számos rendszerrel felszerelt ügyfélvárók sora, utóbbit egy
felújítás tette lehetõvé.

ÚJ SZÍVKATÉTERES ELJÁRÁS
2000 szívkatéterezést végeznek el évente a Jósa András

Oktatókórházban, de vannak olyan esetek, amelyeknél a
hagyományos beavatkozás már nem hatékony. Nagyfokú
meszesedés, elzáródás esetén egy speciális eljárásra, új
technikára, egy úgynevezett rotablációs eszközre van szük-
ség. Mostantól ez is elérhetõ Nyíregyházán.

HORDOZHATÓ ULTRAHANG
Hordozható ultrahang megvásárlását támogatta a Hübner-

H Kft. A Jósa András Oktatókórház Sürgõsségi Betegellátó
Osztálya 8  millió forintos beszerzéséhez járult hozzá a cég
2 és fél millió forinttal. A készülék a hasi és mellkasi pana-
szok gyors diagnosztikájában segíti a betegellátást.

ÚJ ALTATÓ- ÉS LÉLEGEZTETÕGÉPEK
Kétszázmillió forint értékû altató- és lélegeztetõgépeket

kapott három szabolcsi kórház az Állami Egészségügyi El-
látó Központ támogatásának köszönhetõen. Nyíregyházán,
a Jósa András Oktatókórházban a régi gépek közel felét
így újakra lehet cserélni.

FELÚJÍTOTTÁK A LÕTERET

Megújult a Nyíregyházi Lõtér. Kicserélték a tetõszerke-
zetet és az elektromos hálózatot. A fejlesztés közel 14 mil-
lió forintba került.

UTAK, CSOMÓPONTOK SEGÍTIK A KÖZLEKEDÉST
Sikeres önkormányzati projektek keretében készült el a

jelentõs forgalmat lebonyolító Bottyán, Derkovits, Dugo-
nics és Legyezõ utcák felújítása, rengeteg nyíregyházinak,
nemcsak az ott élõknek könnyebbséget hozva, a Szélsõ-
bokori útnál új csomópont született. Örökösföldön is elké-
szült az új körforgalom a Törzs utcán, melyet több másik-

kal együtt teljesen felújítottak, a két végén kanyarodósáv-
val kiegészítve.

KERÉKPÁROSBARÁT VÁROS
Fontos volt a Lujza utca mellett egy forgalmas szakasz, a

Tünde utca komplex rekonstrukciója, mely kerékpárutat is ka-
pott. Ez pedig része a Kígyó utcától a Debreceni úton és a
Tünde utcán át Borbányára és Kistelekiszõlõbe tartó új, 8 kilo-
méteres bicikliútnak, mely a Kállói úton végigvezetve éri el a
városhatárt, illetve másik irányban a belvárost, a nagykörutat.

FÖLDUTAKAT ASZFALTOZTAK LE
2019-ben 23 földutat aszfaltozott le az önkormányzat,

beleértve a külsõ városrészeket is, a program járda- és út-
felújításokat is tartalmazott. S mindenki érzékelheti, hogy
a belváros fontosabb útjai, a Rákóczi, a Bethlen, a Vasvári
is megújultak. Nyírszõlõs felé öt és fél kilométeren vezet
már biztonságos út. A biztonságos közlekedés megterem-
tésének része, hogy több új okoszebra is helyet kapott az
Országzászló téren és a Bethlen utcán. A személyi és va-
gyonbiztonságot szolgálják továbbá közterületi térfigyelõ
kamerák, melyek száma 200 fölé nõtt.

POLGÁRMESTERI FÁSÍTÁSI PROGRAM
A polgármester fásítási programot indított, melynek kap-

csán több városrészen is új fasorok születtek, bõvült az
Újéletfa-liget.

MINDEN ÓVODA MEGÚJUL
2019-re egy kivétellel a város összes óvodája és bölcsõ-

déje megújult sikeres önkormányzati pályázatok következ-
tében, az utolsót idén fejezik be. Csak 2019-ben 17 óvoda

és bölcsõde korszerûsödött energetikailag vagy komple-
xen. Az Ovi-Sport Pályák száma 14-re bõvült, és három
iskolában is új pályát avattak.

MINÕSÉGI SZABADIDÕKÖZPONT
A Kertvárosban egy régi, sorsára hagyott laktanya terü-

letének újragondolásával minõségi szabadidõközpont szü-
letett KRESZ- és Military parkkal.

RENGETEG ISKOLA KORSZERÛSÖDÖTT
Több általános és középiskola is korszerûsödött. 2019-

ben az ÉVISZ, a Gárdonyi és a Sója került sorra, a diákság
fõhadiszállása, a Mustárház pedig új köntöst kapott. A

tornatermek felújítássorozata is folytatódott, a Tiszavasvári
úti csarnokkal együtt 15 iskoláé korszerûsödött. A tanke-
rületi központ is fejlesztett, összesen több mint 300 millió
forint értékben az elmúlt idõszakban. Létrejött a Báthory
utcán egy új oktatási élményközpont.
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NÕTT A HÁZASSÁGKÖTÉSEK ÉS A SZÜLETÉSEK SZÁMA IS NYÍREGYHÁZÁN
Több nász és több gyermek – ezek az adatok is napvi-

lágot láttak az óév utolsó napján. A városházi tájékozta-
tón a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak illetékességi területén anyakönyvezett események
alakulását ismertették, melynek része volt a temetõi fõ-
könyv lezárása is

Többek között a születések, a házasságkötések és a ha-
lálesetek számát is összegezték az óév utolsó napján. Utób-
bival kapcsolatosan lezárták a Temetõi Fõkönyvet is.

KÉTHARMADÁBAN HAMVASZTÁSOS TEMETÉS

– 2019-ben a Nyíregyháza önkormányzatának fenntar-
tásában mûködõ temetõkben 1266 temetési tevékenysé-

get végeztünk, melybõl 424 koporsós volt és 842 volt ham-
vasztásos temetés. Az elõzõ évek adataihoz viszonyítva
3,28 százalékos temetési esetszámcsökkenés következett

be – ezek mellett az is érdekes, hogy a hamvasztásos te-
metéseket választják a legtöbben. Az arány idén már 66,51
százalékos volt – elemezte az adatokat Pénzes Tibor, a
Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõje.

KÖZEL EZER NYÍREGYHÁZI BABA

A statisztikákból, adatokból az is kiderült: Nyíregyhá-
zán nõtt a születések száma. Míg 2018-ban 3501-en szü-
lettek megyeszékhelyünkön, közülük 896-an nyíregyhá-
ziak, addig idén 3752-en érkeztek, közülük 982-en hely-
beliek. Több mint kétszázötvennel nõtt a születések szá-
ma egy év alatt. Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte,
a fiatalokat, családosokat is segítik Családbarát városunk-
ban. – Egyre több települési támogatást vezetünk be. Van
például Kelengyetámogatás, és az elsõ lakáshoz jutók tá-
mogatását is bevezettük 2019-ben, ami nagyon népszerû
az arra jogosult fiatalok körében. Újéletfa-liget is van – ez
persze jelképes dolog, de úgy gondolom, méltán lehet
büszke Nyíregyháza a Családbarát Önkormányzat és Hi-
vatal címre – mindkettõre. És ez nemcsak egy-egy tábla a
falon, hiszen minden döntésünkben ott van a törekvés,
hogy támogassuk a családosokat és javítsuk az életkörül-
ményeket Nyíregyházán.

150-NEL TÖBB HÁZASSÁG

A házasságkötések száma is emelkedett – errõl már dr.
Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ szólt, úgyis, mint gya-
korló anyakönyvvezetõ. – Az elmúlt évtizedben 500 és

550 között volt az éves házasságkötési szám. Ez most,
2019-ben 682-re növekedett. Az elmúlt évhez képest is
150-nel nõtt! Ez egy örömteli esemény. Köszönhetõ ez
természetesen azoknak a családtámogatási intézkedések-
nek, amelyeket vagy a kormány, a parlament jogszabá-
lyai vagy akár Nyíregyháza város saját szabályozásai, ren-
deletei idéztek elõ; ez óriási növekedés. El kell mondani,
hogy közel negyedszázada találtunk hasonló számot.
1995-ben volt ennél magasabb házasságkötési szám vá-
rosunkban – ez büszkeséggel, örömmel tölt el bennünket.

A sajtótájékoztatón elbúcsúztatták a mintegy 3 és fél
évtizede a hivatalban dolgozó dr. Veres Ildikót. Az
anyakönyvihivatal-vezetõ 2020 év elejétõl Újfehértó vá-
ros jegyzõjeként dolgozik majd.

(Szerzõ: Dér Vivien)

FOTÓKON A NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK
„Egy kép többet ér ezer szónál” címmel

egyéni fotópályázatot hirdet a Települési Ér-
téktár olyan képekre, melyek XXI. századi
nyíregyházi kincsekrõl készültek idén vagy
tavaly. A fotókat a Móricz Zsigmond könyv-
tárban várják levélben és e-mailben, a Te-
lepülési Értéktár címén március 31-ig.

Eddig 48 nemzeti értéket jegyzett a Nyír-
egyházi Települési Értéktárba a bizottság,
mely országosan is jelentõs. A havonta je-
lentkezõ Értékes Esték programsorozatban
ismerhetik meg a városlakók azokat a kin-
cseket, melyek eddig elkerülték figyelmü-
ket, vagy nem volt módjuk a közvetlen ta-
lálkozásra. Több éve különbözõ pályázatok
is segítenek az értékek közvetítésében. – Volt
már korábban is fotó-, rajz- és versírópályá-
zat is, melynek eredményét minden évben
a városnapon hirdetjük ki, illetve állítjuk ki
a pályamûveket. Ezzel az a célunk, hogy
felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy néz-
zenek körbe szép városunkban – fogalma-
zott Tomasovszki Anita, a kiíró Nyíregyházi
Települési Értéktár Bizottság elnöke.

FEDEZZÜK FEL A VÁROST!

A pályázat egyik nem mellékes célja,
hogy érdemes felfedezni újabb és újabb
Nyíregyházához kötõdõ kimagasló szemé-
lyiségeket, épületeket, gyûjteményeket, le-
nyûgözõ teljesítményeket, akár egy váro-
sunkhoz kötõdõ speciális receptet. (A bi-
zottság az újabb értékek javaslattételében
is készséggel nyújt segítséget az ajánlatte-
võknek!) A fotók nyilván dokumentálják az
értékeket. A korábbiak között az állatpark,
Bárány Frigyes mûvészete, a Cantemus
énekkari kultúrája, Eisert Árpád szívsebész
ténykedése, vagy az evangélikus nagy-
templom épülete, Krúdy Gyula irodalmi

munkássága, a Nyírség és a Szabolcs Tánc-
együttes, vagy a Jósa András Múzeum régé-
szeti gyûjteménye egyaránt megtalálható.

MAXIMUM HÁROM KÉPPEL

– Olyan alkotásokat várunk egyéni al-
kotóktól, akár hivatásos vagy hobbifotósok-
tól, melyek 2019-ben vagy 2020-ban ké-
szültek. Maximum 3 db fotót tudunk elfo-
gadni, ami lehet fekete-fehér vagy színes,
analóg és digitális. Ezt kérjük nagy felbon-
tásban elküldeni e-mail-címünkre. Postai és
elektronikus úton lehet jelentkezni február
28-ig. A pályamunkákat pedig március 31-
ig kell elküldeni postán a Móricz Zsigmond
könyvtár címére, Nyíregyháza, Szabadság
tér 2. szám alá és az ertektar@nyiregy-
haza.hu e-mail-címre – tájékoztatta szer-
kesztõségünket az értéktár bizottság elnö-
ke. A képeket háromtagú szakértõi gárda
bírálja majd el.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Veres Ildikó, Pénzes Tibor, Jászai Menyhért és
dr. Szemán Sándor
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„TRENDI LETT A VMKK-BA JÁRNI”
IDÉN IS SZEREPELNEK NAGY NEVEK A PROGRAMNAPTÁRBAN: ITT LESZ SCHELL JUDIT, MÉSZÁROS ÁRPÁD ZSOLT ÉS HALÁSZ JUDIT IS

„Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod” – nincs
ember Magyarországon, legyen az fiatal vagy idõs, aki
ne ismerné Halász Judit dalát, akinek Csiribirijén, Bóbi-
táján és Ákom-bákomján generációk nõttek fel. Mûfajt
teremtett és számos koncertet ad évente, köztük Nyír-
egyházán. Többször járt már a Váci Mihály Kulturális
Központban is, idén október 25-én láthatjuk és hallhat-
juk majd. Ez azonban csak egy, a kulturális intézmény
több száz programja közül, amire még 2020-ban számít-
hatnak az érdeklõdõk.

Havonta több mint 17 ezer
látogató, sztárfellépõk és szinte
a hét minden napjára jutó prog-
ram. Így nézett ki számokban a
Váci Mihály Kulturális Központ
2019-es éve, amikor is a közpon-
ti épületben százezrek fordultak
meg, de szép számmal fogadtak
látogatókat a tagintézmények is.

– Szeretjük megszólítani a
közönségünket, ezért minden
korosztály számára szervezünk

programokat. Talán ennek is köszönhetõ, hogy egyre nép-
szerûbbek elõadásaink, ezek közül pedig nem is egyre
már a meghirdetett idõpont elõtt egy hónappal elfogynak
a jegyek. A tavalyi évünk a várakozásaink szerint alakult,

annak ellenére is, hogy nagy célt tûztünk ki magunk elé.
A látogatók számát tekintve ezrek tértek be hozzánk, fo-
lyamatosan kapjuk a pozitív visszajelzéseket. Öt évvel azt
követõen, hogy megújult az épületünk az Agóra program-
nak köszönhetõen, már nem túlzás kijelenteni: trendi lett
a kulturális központ rendezvényeire járni – emelte ki Mé-
száros Szilárd igazgató, aki ezúton is kulturális élmények-
ben gazdag, boldog új évet kíván minden kedves városla-
kónak.

FOLYAMATOS TELT HÁZ

– Tagintézményeinkben ringató foglalkozásokat tar-
tunk, rendszeresen helyet adunk kiállításoknak, és egy-
értelmûen látszik, hogy a vasárnapi matinék is – egy-egy
élõ szereplõs mesedarabot takarnak, vagy éppen kon-
certet – töretlen népszerûségnek örvendenek. Ezek min-
dig délelõtt 11-kor kezdõdnek, és a programot fél 11-tõl
1 óráig ingyenes kézmûves foglalkozások is kísérik. Mind-
emellett ki kell emelnem, hogy rendszerint teljes telt ház
fogadja hangversenytermünkben a Lehozzuk Önnek a
Csillagokat címû programsorozatunkat is.  Ezt példázza,
hogy az egyik februári programelemünkre már minden
jegy elkelt.

DUPLA KONCERT

Bár az idei programlista még nem teljes, azonban amit
már tudni lehet, hogy október 25-én dupla koncertet ad
majd Halász Judit, február 15-én a Máté Péter és Cserháti
Zsuzsa emlékkoncerten fellép Szinetár Dóra, március 7-
én koncertezik Schell Judit, áprilisban pedig újra lesz Magic
Show. Az idei év egyik nagy durranása egy újabb operett-
elõadás lesz, illetve érkeznek Szabolcs Megye Lordjai is.
A szervezõk pedig ígérik, hamarosan a részletekrõl is be-
számolnak majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Mészáros Szilárd

Halász Judit

SZÍNES PROGRAMOK AZ ARÉNÁBAN
A Continental Aréna az elmúlt évben is

bõséges programkínálattal várta a város-
lakókat, az egyik legsikeresebb Majka és a
100 tagú cigányzenekar koncertje volt.
Idén is sok érdekes rendezvénnyel várják
az érdeklõdõket a csarnokban.

Tavaly is sokan szurkolhattak az aréná-
ban a kupagyõztes Fatum Nyíregyháza nõi
röplabdacsapatnak, s vélhetõen az idén
is sok látogatót vonzanak a röpis lányok
meccsei. Emellett más sportesemények-
nek, vásároknak, állásbörzéknek és kon-
certeknek, megannyi eseménynek adott
otthont 2019-ben is a Continental Aréna.
A csarnokban a kosár- vagy éppen a kézi-
labda-mérkõzések mellett olyan nagysza-
bású rendezvényeket is tartottak, mint
Majka és a 100 tagú cigányzenekar kon-
certje, valamint a már hagyományosnak
mondható Retro Fesztivál. A könnyûzenei
produkciók mellett a Cantemus Karácsony
során is megtelt a létesítmény, mely cé-
ges rendezvények és szalagavatók hely-
színe is volt.

JÖVÕ HÉTEN WINTER FACE

2020-ban is nagyon színes rendezvény-
palettával várják a nyíregyháziakat. – A prog-
ramokat két nagy csoportra lehet osztani:
vannak a sportmérkõzések és az egyéb, így
a zenés-táncos rendezvények, kiállítások,
vásárok, állás- és ruhabörzék. Jövõ héten
rendezzük meg a már hagyományos Winter
Face Fesztivált, népszerû könnyûzenei elõ-
adók látogatnak el az arénába, míg a követ-
kezõ héten már a röplabdás lányok mecs-
cselnek a CEV kupában. Február elején az
esküvõi kiállítást rendezi a Kelet-Magyaror-
szág, szintén a jövõ hónapban Hadházi
László lép fel nálunk, tavasszal pedig egy
hatalmas Retro Fesztivál is lesz – sorolta a
közeljövõ programjait szerkesztõségünknek
Hajnal Gusztáv, a Continental Aréna prog-
ramigazgatója. A multifunkciós csarnok ese-
ményeirõl a saját honlapjukon, közösségi
oldalukon tájékozódhatnak, illetve érdemes
böngészni a nyiregyhaza.hu városi web-
portált is, ahol rengeteg esemény beharan-
gozója megtalálható.  (Szerzõ: Bakai Judit)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 11., szombat 19.00 Mesél a bécsi erdõ, Bérletszünet, Nagyszínpad

19.30 Tanár úr kérem!, Kiss Manyi kamara bérlet, Krúdy Kamara

Január 13., hétfõ 9.30 Állati színjáték, Süsü bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Állati színjáték, Pumukli bérlet, MÛvész Stúdió

Január 14., kedd 9.30 Állati színjáték, Tarzan bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Állati színjáték, Szaffi bérlet, MÛvész Stúdió
17.30 Többszemközt – Gulácsi Tamással, Bérletszünet, Bencs Villa
19.30 40! avagy véges élet – Dekk Színház és Füge Produkció, Bérletszünet, Krúdy

Kamara

Január 15., szerda 19.30 Tengeren, Móricz kamara bérlet, Krúdy Kamara

Január 16., csütörtök 19.30 Tengeren, Szigligeti kamara bérlet, Krúdy Kamara

Január 17., péntek 15.00 Ezeregyéjszaka, Zelk bérlet, Nagyszínpad

AZ IGAZGATÓ PIHENÕJE
A Móricz Zsigmond Színházban karácsony és szilvesz-

ter között sem volt megállás, saját és vendég elõadások
szórakoztatták a közönséget. Pihenhet-e ilyentájt az igaz-
gató? – kérdeztem Kirják Róbertet.

– Szerencsére igen. Másfél-két hónapja leszervezett elõ-
adásokra vártuk a nézõket, telt házakkal, így nem volt
akadálya, hogy pihenéssel, olvasással és egy kis sporto-
lással töltsem az ünnepeket. Rám fért, nehéz év áll mö-
göttünk.

– A sport a focit jelenti vagy a sakkot?
– A kispályás labdarúgó-bajnokság most szünetel, de

nem is baj, mert combizomszakadást szenvedtem, a re-
habilitáció még tart. Idõ hiányában a sakk már szinte tel-
jesen kimarad az életembõl, a kevés szabadidõt inkább
másra használom. Hat éve már, hogy hetente legalább
háromszor az edzõteremben kezdem a napot. Egy-egy órát
edzek, az ünnepek alatt sem hanyagoltam el. Megfelelõ
fizikai állapot szükséges ahhoz, hogy kellõ energiát tud-
jak fordítani a munkára.

– Mire kellett kiemelt figyelmet fordítani az elmúlt esz-
tendõben?

– Az egész év nehéz, más volt, mint a korábbi. 2019 a
Bencs Villa üzemeltetésének elsõ teljes éve, a felújított
szabadtéri színpadot kibõvített programmal most elõször
vittük végig, miközben mindkét játszóhelyen sok új ta-
pasztalatot szereztünk. A VIDOR Fesztiválon is sok újdon-
ságot vezettünk be, kigondolásuk és megszervezésük a
szokottnál több energiát igényelt. A legújabb intézmé-
nyünk, a Szindbád tervezési szakaszában ki kellett talál-
nunk az épület funkcióit: mi, hol és miként legyen majd,
elkezdõdött az épület felújítása is.

– A 2019/20-as évad elsõ felét hogyan értékeli?
– Számomra a közönség bizalma az igazán fontos, a

bérletvásárlás is ennek a jele. Bár a színdarabok zömérõl
elõzetesen nem sok információjuk lehetett, mégis több
bérletet vásároltak az elõzõ, rekordos évadhoz képest. A
Krúdy Kamarában 15 százalék fölötti a növekedés!

KEMÉNY ÉV UTÁN ÚJ FELADATOK VÁRJÁK KIRJÁK RÓBERTET

mûsorfüzetében áll. A jelek szerint jó úton haladunk, bíz-
nak bennünk a nézõink. Erre lehet építeni.

– A Vidám bérlet bevált?
– Sikerszéria. 2016-ban vezettük be elõször, alkalmi

ötletnek indult, most már negyedik alkalommal hirdettük
meg, kedvelt karácsonyi ajándék. Az idei Vidám bérlet jó
része az ünnep elõtt elkelt, már csak két-három szabad
szék van.

– Elárul valamit a következõ évadról?
– Bár ebben a szezonban még két gyermek- és három

felnõtt színdarab bemutatójára kerül sor, már gõzerõvel
dolgozunk a 2020/21-es évadon. Gyakorlatilag összeállt
a program, megállapodtunk a rendezõkkel is, egyedül a
MÛvész Stúdió gyermekelõadásaival vannak még felada-
taink. A mostani kísérletezõbb jellegû évad, a következõ
nagyon vagány lesz, a nagyszínpadon több ismert dara-
bot állítunk színre. A VIDOR Fesztiválra a válogatás feb-
ruárban indul el.

Boldog új esztendõt, emlékezetes színházi élményeket
kívánok a kedves olvasóknak magam, s kollégáim nevé-
ben!

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Az elõadások közül jó példa a 9-tõl 5-ig. November
ötödikén adtuk ki a decemberi programunkat, benne a
három bérletszünetes elõadással (a premierje december
7-én volt), két hét alatt az összes jegyet eladtuk! Pedig
csak annyit tudhattak róla az érdeklõdõk, ami az évad

Kirják Róbert
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ÜGYELET: CSAK
INDOKOLT ESETBEN!

A hirtelen jelentkezõ és kínzó fájdalommal járó fogfá-
jás a hétvégék vagy az ünnepek alatt is jelentkezhet: min-
dig a legrosszabbkor jön. Nyíregyházán (is) van ügyelet,
amit sürgõs esetekben igénybe lehet venni. Még mindig
vannak olyanok azonban, akik a fogászati, valamint a
felnõttügyeletet kényelmi okok miatt keresik fel.

FOGORVOSI ÜGYELET
Fogászati ügyelet Nyíregyházán, a Szent István utca 70.

sz. alatt, a Központi Orvosi Ügyelet épületében található.
Mivel sürgõsségi ügyeletként mûködik, ezért csak hétvé-
gén és munkaszüneti napokon 8.00–14.00 óráig érhetõ
el!

A fogászati ügyelet ellátási körébe az alábbi panaszok-
kal járó beavatkozások tartoznak:

1. fogeltávolítás,
2. vérzéscsillapítás,
3. idegen test eltávolítása,
4. törött fog lecsiszolása,
5. gyökércsatorna megnyitása.

Az ügyelet igénybevétele a lakosok részére ingye-
nes és területi ellátási kötelezettség mûködési elve
érvényesül! Telefonos elérhetõsége:  +36-42/595-424.

FELNÕTT- ÉS GYERMEKÜGYELET
Az elmúlt évek tapasztalata és a statisztikai adatok is

azt mutatják, hogy a folyamatosan emelkedõ beteglétszám-
ban emelkedõ tendenciát mutat a nem kimondottan sür-
gõs vagy nem akut panaszokkal jelentkezõ betegek szá-
ma, azok, akik akár kényelmi okok miatt – hétvégi bevá-
sárlással egybekötve, vagy egyéb kifogásokra hivatkozva
– pl. „napok, hetek óta nem volt ideje felkeresni a házior-
vosát”, „a munkahelyérõl nem tud eljönni” stb. – keresik
fel az ügyeletet – mondta el Csikós Péter, az egészségügyi
alapellátás vezetõje.

– Leggyakrabban az ügyeletünkhöz forduló betegek
panaszai a felsõ légúti, megfázásos problémákkal kapcso-
latosak: torokfájás, köhögés, láz, illetve fejfájás. A bete-
geknek lehetõségük van telefonon is érdeklõdni és taná-
csot kérni a panaszaikkal kapcsolatosan (természetesen
nem akut és életveszélyes panaszokra gondolunk!) és sok-
szor egy influenzás idõszakban így akár elkerülhetõ len-
ne a váróban történõ felülfertõzõdés is.

FELNÕTT HÁZIORVOSI ÜGYELET:
Rendelési idõ: 00.00–24.00, folyamatosan elérhe-

tõ, telefon: +36-42/402-377, cím: Nyíregyháza, Szent
István utca 70.

HÁZI GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
Rendelési idõ: hétköznap: 18.00–08.00; hétvégén

és munkaszüneti napokon: 00.00–24.00; telefon: +36-
42/445-500, cím: Nyíregyháza, Szent István utca 70.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SÍPMESTEREK FESZTIVÁLJA

Sorban érkeztek a Nyíregyháza Sparta-
cus játékosai az elsõ edzésre. Három hét
szabadságot kaptak a labdarúgók, hétfõ-
tõl pedig ismét munkába álltak. A Szparival
kezdte meg a felkészülést több saját neve-
lésû fiatal, valamint két új játékos is.

Patvaros Zsolt Kecskemétrõl érkezett,
elõtte a Balmazújváros labdarúgója volt. A
26 éves középpályás korábban szerepelt az
U17-es, U19-es és az U21-es válogatott-
ban is. Szintén a Nyíregyháza Spartacus FC-
vel kezdte a munkát a szélsõ Györgyi Arthur
is. A 22 éves, erdélyi származású játékos
korábban a Csíkszeredában futballozott és
78 tétmeccsen 26 gólt és 57 gólpasszt jegy-
zett együttesében. Õ õsszel a Debrecen
játékosa volt. Lengyel Roland vezetõedzõ
jól ismeri, mivel Csíkszeredán már dolgoz-
tak együtt.

– A héten még két kapus érkezése vár-
ható. És ha már kapusok, a hálóõrökkel Pin-
tér László kapusedzõ foglalkozik a jövõben,
õ eddig a Bozsik Akadémián dolgozott,

csakúgy mint a rehabilitációban segítõ Du-
dás Dániel, aki Varga Tamás munkakörét
veszi át. Utóbbi Budapestre költözött.

– Mind a játékosok, mind a stábtagok
tekintetében számítunk a saját utánpótlá-
sunkra, most is több fiatal velünk kezdte
meg a munkát. Nem lesz hosszú a felké-
szülési idõszak, igyekeztünk ennek meg-
felelõen kialakítani a programot. Több
edzõmérkõzés is vár ránk, a törökországi
edzõtábor során pedig négy találkozót is
játszunk külföldi csapatok ellen – mondta
Lengyel Roland vezetõedzõ.

Az elsõ edzõmeccset szombaton vívja a
Nyíregyháza a DVSC ellen. Amennyiben az
idõjárás kedvezõ lesz, a Pallagi Edzõköz-
pontban rendezik füvön a találkozót, ha csa-
padékos lenne az idõ, Nyíregyházán, mû-
füvön találkoznak a felek. A héten orvosi
vizsgálatok mellett labdás edzések és erõsí-
tések szerepelnek a programban, január 16-
án pedig a Kassát fogadja a Spartacus felké-
szülési találkozón, majd másnap Törökor-
szágba utazik a gárda edzõtáborba.

EZÚTTAL A JÁTÉKVEZETÕK RÚGTÁK A LABDÁT

A bravúros negyedik helyen végzett Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye válogatottja a
hétvégén, Budapesten rendezett Sípmes-
terek Fesztiválján.

A valamennyi megyei játékvezetõi csa-
patot – azaz 20 együttest – felvonultató tor-
na elsõ napján a csoportküzdelmeket ren-
dezték a Ludovika Arénában, ahol a máso-
dik helyet szerezték meg megyénk síposai,
így a legjobb nyolc együttes közé jutottak.
Vasárnap reggel gól nélküli döntetlent kö-
vetõen hatméteresekkel múlták felül Fejér
megyét, majd az elõdöntõben egy megpat-
tanó lövés utáni góllal maradtak alul a vé-
gén tornagyõzelmet szerzõ – az elmúlt két
évben is diadalmaskodó – Bács ellen. A
bronzmérkõzésre már elfáradt csapatunk,
ám a negyedik hely is igazán szép ered-
ménynek számít, ráadásul Ignéczi Csaba
személyében a torna legjobb játékosát is a
mieink adták. Érdekesség, hogy az elõdön-
tõbe a három észak-keleti megye síposai
(Borsod, Hajdú, Szabolcs) is bejutottak.

MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST
A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS

EREDMÉNYEINK:
Csoportmérkõzések
Szabolcs-Szatmár-Bereg–Heves 2–1;

gólok: Ignéczi Cs., Lipcsei M.
Szabolcs-Szatmár-Bereg–Veszprém 3–0;

gólok: Ignéczi Cs., Kosztyu J., Paráda R.
Szabolcs-Szatmár-Bereg–Bács-Kiskun 1–

3; gól: Ignéczi Cs.
Szabolcs-Szatmár-Bereg–Békés 1–1; gól:

Lipcsei M.
Negyeddöntõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg–

Fejér 0–0, 6 méteresekkel: 3–2.
Elõdöntõ: Szabolcs-Szatmár-Bereg–

Bács-Kiskun 0–1.
3. helyért: Szabolcs-Szatmár-Bereg–Bor-

sod-Abaúj-Zemplén 1–5; gól: Ignéczi Cs.
A torna elsõ négy helyezettje: 1. Bács-

Kiskun, 2. Hajdú, 3. Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csa-
patnévsor: Benkõ Róbert, Ignéczi Csaba,
Kosztyu János, Lipcsei Márk, Paráda Róbert,
Piskóczi Viktor, Sándor Csaba, Szilágyi Nor-
bert, Takács Ádám, Takács Ákos, Valu Tibor,
Varga Felicián. Csapatvezetõ: dr. Jekõ József,
Szlomoniczki István, Takács János. Játékve-
zetõként mûködött a tornán: Veres János.

2020 ELSÕ KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓTORNÁJA

VISSZAVÁGTAK – GYÕZÖTT
A BAJA ELLEN A HÜBNER

Gyõzött, és vezeti a bajnokságot a
Hübner Nyíregyháza BS a férfi kosárlab-
da NB I/B-ben. Az elsõ 2020-as mérkõzé-
sen a nyíregyháziak azt a Baját fogadták,
melytõl õsszel kikaptak idegenben.

Az elsõ negyed szorosan alakult, és ek-
kor még a vendégek vezettek. A folytatás-
ban viszont beindultak a Cápák, és a nagy-
szünetig fordítottak, majd a harmadik já-
tékrészben sikerült egy komoly, tíz pont
fölötti elõnyt kiépíteni. Ez elég volt ahhoz,

hogy nyerje a mérkõzést a hazai gárda,
mely végül 80–64-re gyõzött. A csapatból
a 20 pontot szerzõ Tóth és a 19 pontos
Dancsecs volt a két legeredményesebb já-
tékos. 

Hübner Nyíregyháza BS–Bajai Bácska
FKE 80:64 (19:25, 26:18, 23:12, 12:9).

Nyíregyháza: B. A. Hobbs 15, Bazsó B.
9/3, Tóth G. 20/3, Bus I. 10, Dancsecs A.
19/15. Csere: Vaskó Gy., Mokánszki M. 4,
Szobi D., Sitku M. 2, Czinger Z. 1. Vezetõ-
edzõ: Siska János.

A hagyományokhoz hûen ismét megren-
dezték Nyíregyházán a Kelet-Magyaror-
szág-Eissmann Kupa Teremlabdarúgó-tor-
nát. A szervezõk minden évben kiegészítõ
programokról is gondoskodnak, idén pe-
dig a döntõ elõtt a Nyíregyháza Spartacus
és a Debrecen nõi együttesei csaptak
össze.

Érdekes volt a felállás, mert a DEAC NB
I-es futsalgárdájában több ismerõs arccal
találkozhattunk. Fekete Gabriella még most
is nagypályán a Szpariban játszik, Pócsik
Lívia és Czégény Zsuzsanna pedig tavaly
még a Spartacusban szerepelt. Most ellen-
félként csaptak össze Kárpátfalvi Virággal,

vagy éppen Kovács Anikóval. Nos, a négy
válogatottal érkezõ Debrecen megmutat-
ta, miért áll a Futsal NB I harmadik helyén,
és végül 4–0-ra gyõzött.

– Köszönjük a meghívást Dajka László
fõszervezõnek és a támogatóknak. Ez egy
jó lehetõség volt számunkra, hogy kicsit
népszerûsítsük a nõi labdarúgást, a két
együttes között pedig eddig is nagyon jó
volt a viszony, amit ez a gálamérkõzés csak
tovább erõsített –  mondta Szilágyi Kriszti-
án, a Szpari vezetõedzõje. 

A Kelet-Eissmann Kupa döntõjét a férfi-
aknál a Ma-Csa Kft. és a Nyírgyulaj vívta,
elõbbi 2–0-ra gyõzött, így megnyerte a tor-
nát.
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RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 13. RÉSZ

A Takarékpénztár épülete 1969-ben

A TAKARÉKPÉNZTÁR
ÉPÜLETE 1969-BEN

(Holmár Zoltán magángyûjteménye)

A képen a Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület
épülete és a Rákóczi utca látható 1969-ben. A ház
oldalán egy hatalmas méretû „T” betû látható cégér-
ként, melynek vízszintes szárában a „Takarék”, míg
függõleges szárában a „Pénztár” szó szerepelt. A
mellette álló csíkos épületet 1967-ben építették, a
második világháború óta romos állapotban lévõ, egy-
kor a Fábry család birtokában álló emeletes ház he-
lyére. Az új épületben lakásokat alakítottak ki, míg a
földszinten a GELKA Szerviz kapott helyet, melynek
szakemberei 1972-ben elkészítették a „Super” már-
kájú legkisebb hordozható mini tévékészüléket. 

A  fotót az MTI munkatársa, Vidovics István készí-
tette 1969-ben a budapesti Képzõmûvészeti Alap Ki-
adóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)

HANGVERSENY TARCAI ZOLTÁN
KARNAGY EMLÉKÉRE

A Nyíregyházi Egyetem jogelõd intézményének ala-
pító tanszékvezetõje, a Magyar Kodály Társaság me-
gyei csoportjának vezetõje, a város és a megye zenei
életének szervezõje, Tarcai Zoltán karnagy, fõiskolai
tanár emlékére rendeznek hangversenyt január 12-én
16.30-tól a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegy-
házban. Közremûködnek: Erdélyi Tamás, a Nyíregy-
házi Egyetem Gaudemus Kórusa, a Vásárosnaményi
Liszt Ferenc Vegyeskar, a Cantemus Gyermekkar. A
vasárnapi koncert szervezését a Kodály Társaság me-
gyei csoportja irányítja.

SZALAGAVATÓ AZ                   MÛSORÁN

A Nyíregyházi Televízió szalagavatós sorozatában
január 18-án, szombaton a Nyíregyházi Egyetem Eöt-
vös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
valamint a Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kol-
légium végzõsei mutatkoznak be.

Adásidõk: szombat 20.30, vasárnap 9.30, 20.00, kö-
vetkezõ hét szerda 20.00, csütörtök 8.30.

Újév napján a nívódíjas Szabolcsi Koncert Fúvósze-
nekar és Majorette Csoport idén is megrendezte nyír-
egyházi újévi koncertjét a Continental Arénában, ahol
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere is
köszöntötte a megjelenteket. Vezényelt: Bakó Levente

Liszt-díjas trombitamûvész, karmester. Ha élõben nem
látták, a teljes koncertet megnézhetik a Nyíregyházi Te-
levízió Kult-Óra címû mûsorában január 11-én (szom-
bat) 20.30-as, valamint másnap, vasárnap 9.30-as és
22.20-as kezdettel.

ÚJÉVI KONCERT AZ                 MÛSORÁN

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE
A Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete február 1-

jén rendezi meg a Középiskolások VI. zenei verse-
nyének országos döntõjét. Jelentkezni a versenyfel-
hívás szerint, korcsoportonként 5 kategóriában le-
het: Szolfézs – zeneelmélet, kamaraének; Zenetör-
ténet és néprajz; Klasszikus hangszerjáték; Népi
hangszer; Népdaléneklés. Részletek az alábbi elér-
hetõségen olvashatók: http://www.nyf.hu/enek-
zene/node/388.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. január 14.,  16.30 óra.

Helyszín: Egészségház, Sóstóhegy,
Fácán utca 2/B.

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. január 14., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther utca 3.

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – Amerika, a jazz hazája.
Turi Gábor diplomata, zenetörténész vetítettképes elõadása
és Amerikai jazznapló címû könyvének bemutatója janu-
ár 10-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. A
szerzõvel beszélget: dr. Babosi László.

A BURATTINÓ BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSAI: január 11-
én 16.00: HangyAranka nagy kalandja. 12-én 10.00:
Lizinka. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II.
emelet.

GOBELINKIÁLLÍTÁS az Alvégesi Mûvelõdési Házban.
Kiállító: Oláhné Timkó Ilona. Megtekinthetõ: január 13-
áig.

SENIOR TORNA minden kedden a Jósavárosi Mûvelõ-
dési Házban.

A BOLONDOK GRÓFJA az Újszínház elõadásában ja-
nuár 14-én 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban.

ELMETORNA KLUB – azoknak a felnõtteknek, akik 40
éven felül is frissen akarnak gondolkodni – január 15-én
14.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Jelent-
kezés: Kovács Éva felnõttképzési szakmai vezetõnél, a 411-
822/104-es melléken.

SZÖSZMÖTÖLÕ KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS január
15-én a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – Betekintés megyénk kutató-
inak munkáiba címû rendezvénysorozat következõ elõ-
adása: Élet a rendszerváltozások mezsgyéjében. Elõadó:
dr. habil Láczay Magdolna, a Debreceni Egyetem fõisko-
lai tanára. Idõpont: január 15-én 16.30-tól. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár.

INFORMATIKAI KÉPZÉS. 35 órás, térítésmentes alap-
fokú informatikai képzés indul 16–65 éves korosztály ré-
szére a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.
IKER2 – január 15-étõl 30-áig. Jelentkezni lehet a könyv-
tár olvasótermében.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olva-
sókör találkozója a magyar kultúra napja alkalmából ja-
nuár 17-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Program: Ünnepi köszöntõ. Tartja: Oláhné Gócza Kriszti-
na osztályvezetõ (MZSMVK). Összehajló vers és ének –
zenés irodalmi mûsor. Elõadja: Abonyiné Antal Anna vers,

Severa Ágnes ének. Zongorán kísér: Csernák Tibor. Ked-
venc Kölcsey Ferenc versem! Az olvasóköri tagok felolva-
sása. Körvezetõk: dr. Bihari Albertné, Csabai László.

ÉLETMÓD ELÕADÁS január 18-án 15.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Elõadó: Jónás Csaba.

PIKTOR TANODA január 19-én 9.00–12.00 óráig az
Alvégesi Mûvelõdési Házban.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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ÚSZ ISTVÁN EMLÉKÉRE
Úsz István 1947. december 27-én

született Budapesten. Négyesztendõs,
amikor édesapját a recski kényszer-
munkatáborba hurcolták, õt pedig
édesanyjával kitelepítették, házukat
elvették. 1953-ban felszámolták a
munkatáborokat, így a család vissza-
költözhetett Pesterzsébetre. Mind-
ezek ellenére, vagy talán éppen ezért
gimnáziumi tanulmányait Esztergom-
ban a ferenceseknél kezdte, majd a
Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban
érettségizett 1967-ben.

A középiskola után bölcsészhall-
gató lett. Barátaival értelmiségi klu-
bot alapított, ami a fennálló rend-
szerben illegálisnak minõsült, ezért
meghurcolták, bebörtönözték, ahol
megpróbálták beszervezni. A verések ellenére ez nem
sikerült. Szabadon engedték, de megfigyelés alatt tar-
tották. Fizikai munkákból volt kénytelen eltartani ma-
gát. Dolgozott textilgyárban, építõipari segédmunkás-
ként, lakatosként. Közben katolikus teológiai tanulmá-
nyokat folytatott. 1984-ben ortodox pappá szentelték
és családjával Nyíregyházára helyezték. Itt egy lerob-
bant állapotban lévõ épületet és egy széthullott egy-
házközséget épített újjá. Nevéhez kötõdik a magyar

ortodox egyházmegye könyvgyûjte-
ményének egy részének idekerülése,
rendezése is.

A rendszerváltás aktív résztvevõje
volt, de politikai szerepet nem vállalt.
Ennek ellenére minden keresztény,
emberbarát szellemiséget képviselõ
szervezet kereste társaságát, kérte se-
gítségét és várta tanácsait, amit min-
denki megkapott. Élõ kapcsolatot
ápolt hazai civil jótékonysági mozgal-
makkal és határon túli magyar szer-
vezetekkel is. A térségben elsõként
szervezett nyugatról érkezõ segély-
szállítmányokat ide, illetve Romániá-
ba, Ukrajnába és Albániába. A forra-
dalom idején többször is utazott
gyógyszer- és élelmiszerszállítmá-

nyokkal Romániába. Kórházakat, gyermek- és idõsott-
honokat, iskolákat szerelt fel ágyakkal, bútorokkal, il-
letve mûszerekkel. Az ajtaja minden napszakban, min-
denki számára nyitva állt.

1998. február 26-án hunyt el. Gyakran mondta: „Ha
valaki idejön, az valószínûleg azért van, mert a Jóisten
ide küldte. Én pedig nem mondhatom, hogy nem.”


