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A magyar kultúra napi programokról a jövõ heti számunkban
részletesen olvashatnak.

HAMAROSAN BEFEJEZÕDIK A KÖLYÖKVÁR FELÚJÍTÁSA
Több mint 6 évtizeddel ezelõtt épült a Kölyökvár fõ-

épülete, ezért már idõszerû volt a felújítása. Egy TOP-os
pályázatnak köszönhetõen 2019 júliusában kezdõdhet-
tek meg a kivitelezési munkálatok és mostanra bruttó
230,5 millió forint összegbõl megújulhatott.

A Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményében
közösségi és kulturális programokat szerveztek, tehetség-
kutatókat és kiállításokat is tartottak; a lakosság értékte-
remtõ és aktív közösségi életének egyik fontos helyszíne
lett az elmúlt években, évtizedekben, amely központja
többek között a Szabolcs Néptáncegyüttesnek, de itt pró-
bálnak a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette
Csoport, valamint a Nyíregyháza Táncklub táncosai is.
Most már megújult környezetben folytathatják a munkát.

– A város mûvelõdési házainak nagy része a VMKK fenn-
tartásában mûködik. Ezért is örültünk nagyon, amikor ki-
derült, hogy egy TOP-os pályázatnak köszönhetõen meg-

újulhatott az Alvégesi Mûvelõdési Ház – ezen projekt ré-
szét képezte a Robinson-domb felújítása is –, most pedig
a Kölyökvár. Számos nyíregyházi együttes, táncegyüttes
itt próbál, alkot, készül, ezt pedig most már komolyabb
infrastruktúra biztosításával tehetik meg, de pont ennek
köszönhetõen tartalmas programokat szeretnénk itt meg-
valósítani – hangsúlyozta Mészáros Szilárd, a VMKK igaz-
gatója.

A Kölyökvár felújítása hamarosan befejezõdik, a mun-
kálatokat dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselõ
is megtekintette.

– Ez a projekt mintegy 270 millió forintos összeget je-
lentett, amelybõl 230 milliót fordítottunk a Kölyökvár fej-
lesztésére. Természetesen ehhez a város is hozzátett. A
végén járunk már a felújításnak, jelenleg a mûszaki át-
adás-átvétel zajlik. Nagyon szépen fel van újítva, lesz sport-
padló, a nyílászárók is ki lettek cserélve, és a fûtésrend-
szer is korszerûsödött.

A pince falszerkezete tömbszigetelést kapott, az eme-
leti nagyterem alatti födémszerkezetet és az oldalsó kar-
zat tartószerkezetét is acélszerkezettel erõsítették meg,
kicserélték a nyílászárókat, felújították a vízhálózatot és a
vizesblokkokat, a hátsó bejárathoz korlátliftet szereltek. A
mûszaki átadás-átvétel után eszközbeszerzés következik,
többek között új függönyök lesznek a Kölyökvárban.

SÓSTÓI JÉGVARÁZS

A hét elején a januári hideg ellenére is érdemes volt hosszabb-rövidebb sétát tenni Sóstón, ami télen ugyancsak
varázslatos látványt nyújt. Bár a tó felszínének jelentõs részét vékony jégréteg borítja, a kacsák hozzáedzõdtek
ehhez az idõjáráshoz: a tó jeges felszínén sütkéreznek, vagy a még folyékony halmazállapotú részen úszkálnak.
Azonban engedélyük csak nekik van: korcsolyázni továbbra is tilos a Sóstói-tavon.
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FOLYAMATOS AZ ODAFIGYELÉS AZ IDÕSEKRE
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOKKAL, VALAMINT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKKAL SEGÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az
idõsek jólétének biztosítása érdekében az 1993. évi III.
törvényben és a helyi rendeletében meghatározott pénz-
beli és természetbeni ellátásokat, valamint a szociális szol-
gáltatásokat nyújtja. Az önkormányzat tevékenysége
azonban nem szûkül kizárólag az anyagi biztonság meg-
teremtésére. Cél, hogy a város idõskorú lakossága – amed-
dig és amennyire lehet – ne veszítse el önállóságát, ne
szigetelõdjön el a társadalomtól; és az alapszolgáltatáso-
kat otthon, a megszokott környezetben vehesse igénybe.
Összegyûjtöttük a támogatási formákat.

KARÁCSONYI CSOMAG

Ezek közül az egyik a karácsonyi csomag juttatása,
amelyet minden öregségi teljes- vagy résznyugdíjra, vagy
idõskorúak járadékára saját jogán jogosult vagy hozzátar-

tozói nyugellátásra jogosult személy kaphatott a helyi ren-
deletben meghatározottak szerint. 2019 karácsonya elõtt
több mint 24 ezer idõs részesült e támogatásban.

MILLIÓK A CIVILEKNEK

Az önkormányzat pályázat útján, vissza nem térítendõ
támogatással segíti a város területén mûködõ civil szerveze-
tek programjainak megvalósítását. Karácsonyi pályázat cí-
mén 7,5 millió forintot juttatott az önkormányzat a szerveze-
tek részére, közvetve támogatva így Nyíregyháza idõskorú
lakosságát is. A pályázat nevében is benne van kifejezetten,
hogy a generációk együttmûködését segítõ karácsonyi prog-
ramok és rendezvények lebonyolításának támogatásáról szól.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSTÓL AZ IDÕSEK
OTTHONÁIG

Az idõsellátásban a szolgáltatások biztosításában elsõ-
sorban a Szociális Gondozási Központ vesz részt, valamint
ellátási szerzõdés alapján a Nyíregyháza-Városi Reformá-
tus Egyházközség. Természetesen a városban számos egy-
házi és nem állami fenntartású szolgáltatás mûködik az idõs-
ellátás területén. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Köz-
pont, mint integrált intézmény, szolgáltatásainak célcsoport-
ja elsõsorban a város idõs lakossága, részükre házi segít-
ségnyújtást, jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, nappali
ellátást és étkeztetést biztosít, valamint 2 telephelyen (össze-
sen 63 férõhely) szakosított ellátás keretébe tartozó idõsek
otthonát mûködtet (Pacsirta u. 29–35., Rozsnyai u. 8.). Ezen
kívül gyógyászati segédeszköz-kölcsönzõ mûködik az in-
tézményben. A szociális intézmények felújítása során a fenti
szolgáltatásoknak helyet adó ingatlanok újulnak meg vagy
épülnek, így az ellátottak modern, korszerû körülmények
között veszik igénybe azokat (pl.: Nyíregyháza, Õz utcai
nappali centrum, vagy nyírszõlõsi nappali ellátást nyújtó
intézmény stb.). A szociális szolgáltatások mellett számos
kezdeményezés mûködik a városban, amelyek az idõsek
jólétét, hasznos idõtöltését szolgálják.

ÁLLATPARKI ÖRÖMSÉTA

Az önkormányzat 2 alkalommal nyerte el az Idõsbarát
Önkormányzat Díjat. A díj adományozásával a Miniszté-

rium az önkormányzat az idõsekért vállalt cselekvõ fele-
lõsségét ismerte el, és pénzjutalommal járult hozzá a he-
lyi idõsügyi tevékenység segítéséhez. Ezt felhasználva in-

dult 3 évvel ezelõtt az Állatparki Örömséta program, amely
során októberben egy nap ingyenes belépést biztosítanak
az állatparkba az idõsek számára.

ELÕADÁSOK, KÜLÖNBÖZÕ TÉMAKÖRÖKBEN

A városban minden évben kiemelt esemény az Idõsek
Akadémiája, valamint a 2015. évben indított Kelet-Ma-
gyarországi Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat.
Mindkét rendezvényen tavaszi és õszi sorozatban elõadá-
sokat hallgathatnak az idõsek különbözõ témakörökben.

JAVASLATOT TESZ AZ IDÕSÜGYI TANÁCS

A 2012. áprilisi Közgyûlés döntött az Idõsügyi Tanács
megalakításáról, amely az önkormányzat mellett mûködõ
konzultatív, véleményezõ, javaslattevõ testület. Feladata
az idõs állampolgárok életkörülményeinek javítása, az õket
érintõ problémák feltárása, megismerése és lehetõségek
szerinti megoldása, vélemények és információk cseréje,
valamint a különbözõ célok és törekvések megismerteté-
se és egyeztetése. A tanács rendszeresen ülésezik, évente
beszámolót készít a tevékenységérõl, aktívan közremû-
ködik a programok megvalósításában.

„MESÉLD EL NEKEM...”, KÖNYV FORMÁJÁBAN

2015-ben indult a tanács kezdeményezése alapján a
„Meséld el nekem...”, „Élettörténetek Nyíregyházán” címû
pályázat. A pályázat célja idõs emberek életének vagy egy
fontos eseményének megismerése, amely tanulságul szol-

gálhat a felnövekvõ nemzedék számára. Rövidebb-
hosszabb történet, amely olyan élményeket, emlékeket ad

át az utókornak, amelyek többek között családi esemény-
hez, Nyíregyházán történt eseményekhez, a gyermekkor
megéléséhez vagy a városban lezajlott történelmi esemé-
nyekhez kapcsolódnak. A beküldött alkotások összegyûjtve
könyv formájában is megjelennek.

ALKOTÓ IDÕSEK, A GALÉRIÁBAN

Már három alkalommal hirdették meg az „Alkotó Idõ-
sek” c. pályázatot. A nyugdíjas korú emberek alkotásait a

Városi Galériában állítják ki. A leadott mûvek 2020-ban a
magyar kultúra napján kerültek kiállításra és díjazásra.

FOLYAMATOS PROGRAMOK

A fentieken kívül számos egyéb, ingyenesen igénybe
vehetõ program valósul meg, ahol az idõsek részvételét
várják. Így például: szenior örömtánc, szépkorúak sport-
találkozója, nyugdíjas ki mit tud?, és minden évben meg-
rendezik az idõsek világnapját is.

EGÉSZSÉGÜGYI SZÛRÕVIZSGÁLATOK

Nagyobb rendezvényeken és rendezvények nélkül is
az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság munkatársai
egészségügyi szûrõvizsgálatot tartottak, amit igen nagy
számban vesznek igénybe az idõs emberek.

Összeállításunk természetesen nem teljes, hiszen nem
szóltunk a Mozdulj Nyíregyháza! ingyenes programsoro-
zatának külön idõseknek szóló elemeirõl, és a szigligeti
nyaralásokról sem. Lehetõségeinkhez mérten azonban
folyamatosan felhívjuk majd lapunk hasábjain is ezekre a
figyelmet, így mindenki idõben tájékozódhat róluk.
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ERKÖLCSIT IS LEHET MAJD KÉRNI ELEKTRONIKUSAN
A KORMÁNYABLAK MOBILAPPLIKÁCIÓ A SORÁLLÁST MÉRSÉKELHETI NYÍREGYHÁZÁN

Ezeroldalas, nyolcvan törvényt módosító jogszabály-
csomagot fogadott el nemrégiben a parlament, aminek
következtében egyszerûbb és kényelmesebb lesz az ügy-
intézés  a kormányhivatalokban. Az ügyfélbarát intézke-
dések a folyamatos digitalizációban is tetten érhetõek,
már letölthetõ a sorban állás elkerülését segítõ kormány-
ablak mobilapplikáció, és februártól kísérletképpen Nyír-
egyházán elektronikusan lehet igényelni az erkölcsi bi-
zonyítványt.

A változásokról részletesen szólt a Nyíregyházi Televí-
zió Híregyháza mûsorában a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal vezetõje. Román István a számos
változás közül kiemelte, hogy egyszerûbbé válik a nyug-
díj elõtt állók adategyeztetése, a jövõben csak egy alka-
lommal, a nyugdíjba vonulás elõtt három évvel lesz ilyen.

EGYSZERÛSÖDÕ ELJÁRÁSOK
Megszûnik a megváltozott munkaképességûek esetében

az évenkénti felülvizsgálat  abban az esetben, ha az egész-
ségkárosodás jelentõs, a közgyógyellátás az alanyi jogon
jogosultak esetén kettõrõl négy évre, a normatív alapon
jogosultak ellátása egyrõl két évre emelkedik. Egyszerû-
södik az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályozás is,
a jövõben csak a NAV-nál kell majd bejelenteni a vállal-
kozást és általában: gyorsulnak és egyszerûsödnek eljárá-
sok, engedélyezés helyett bejelentési kötelezettség lesz
számos ügyben.

DIGITALIZÁCIÓ, FOLYAMATOSAN
A cél az, hogy minél kevesebb ügy legyen, s minél több-

ször lehessen intézkedni kényelmesen, az interneten, ügy-

félkapun keresztül. Ez ma még részben azért ütközik ne-
hézségekbe, mert biztonsági okokból az ügyfél azonosítá-
sa rendkívül fontos és nagy felelõsséggel járó feladat. Ám a
sorban állás elkerülését szolgálja egy új projekt is, mellyel
jövõ hónapban találkozhatnak – jelentette be Román Ist-
ván kormánymegbízott a Nyíregyházi Televízióban.

ERKÖLCSI, E-SZEMÉLYIVEL
– Kísérletképpen Nyíregyházán, a Hõsök terén találha-

tó kormányablakban egy olyan automatát helyezünk ki
február folyamán, ahol, ha az állampolgár be tudja magát
azonosítani az e-személyivel, erkölcsi bizonyítványt igé-
nyelhet, illetve várhatóan áprilistól már kezdeményezheti
a jogosítványának a meghosszabbítását is, anélkül, hogy
sorban állna. Ezzel az ügyet ily módon elindítja, és a meg-

felelõ okiratot meg fogja kapni késõbb – fogalmazott Ro-
mán István megyei kormánymegbízott.

KORMÁNYABLAKOS MOBILAPP
Ha ez a kísérlet sikerül, akkor azon lesznek, hogy több

olyan ügy legyen, amit ezen a rendszeren keresztül lehet
intézni. A folyamatos digitalizáció része az ügyfélkapu
mellett a kormányablak applikáció, amit bárki pillanatok
alatt le tud tölteni a telefonjára. Ezen keresztül informáci-
ót kaphatnak arról, hogy milyen ügytípusban, melyik kor-
mányablakban mennyi az aktuális várakozási idõ. Így idõt
lehet megtakarítani és az ügyintézõkre is egyenletesebb
teherelosztás juthat.

VÁR A VASÚTÁLLOMÁS
Bár a kormánymegbízott felhívta a figyelmet, hogy Nyír-

egyházán erre még tapasztalati úton is van lehetõség, hi-
szen a három kormányablak között nagyon eltérõ a vára-
kozással töltött idõ. A számok azt mutatják, hogy a város-
házi kormányablakba nagyon sokan próbálnak bejutni,
kicsit arrébb, a megyeháza sarkánál lévõ épület már jóval
szellõsebb, a nemrégiben a vasútállomáson átadott har-
madikban pedig még kevesebben vannak általában – pe-
dig a körülmények természetesen ugyanolyanok, érdemes
ezzel is tervezni.

ÚJRANÉZHETÕ
A teljes adást – melyben a foglalkoztatásról, infrastruk-

turális beruházásokról is bõven esik szó – most is megte-
kinthetik a nyiregyhazitv.hu weboldalunk Videótár rova-
tában.                                                 (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Román István megyei kormánymegbízott

ELKEZDÕDÖTT AZ ÚJABB ORVOSI RENDELÕK FELÚJÍTÁSA
A CSILLAG ÉS A FENYÕ UTCÁN BÕVÜL, MODERNIZÁLÓDIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

Újabb modern orvosi rendelõkkel bõvül az egészség-
ügyi alapellátás. A városvezetés továbbra is elkötelezett
abban, hogy lehetõségei szerint korszerûsítse az intéz-
ményrendszert, amire most egy újabb sikeres pályázat
keretében nyílik alkalom. A Csillag és a Fenyõ utcán már
dolgoznak, így az elmúlt években felújított 21 után újabb
4 rendelõt kapnak a nyíregyháziak, de most szintén gon-
doltak a védõnõi szolgálat méltó elhelyezésére is.

Nyíregyháza önkormányzata, százszázalékos, vissza
nem térítendõ támogatást nyert az „Egészségügyi alapel-
látás fejlesztése Nyíregyházán – II. ütem” címû uniós tá-
mogatású pályázat megvalósítására (az Európai Regioná-
lis Alap társfinanszírozásával) – tájékoztatta szerkesztõsé-
günket a pályázatok és projektmenedzsment referatúra.

KÉT KOMPLEX FELÚJÍTÁS

A pályázati program megvalósításával az önkormány-
zat célja, hogy az egészségügyi alapellátást biztosító in-
tézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételei-
nek korszerûsítését, a hozzáférés egyenlõtlenségeinek
mérséklését megvalósítsa. A pályázat keretén belül két –
egy belvárosi és a rozsrétszõlõi – intézmény komplex fel-
újítása, átalakítása valósulhat meg, szem elõtt tartva az
akadálymentesítést és energiahatékonyságot is.

KÖVETKEZETES MUNKA

Mielõtt a fejlesztéseket részleteznénk, érdemes vissza-
pillantani, illetve átfogóan szemlélni a területet. – Az egész-
ségügyi alapellátás terén az elmúlt 9 évben következetes
munka és építkezés folyik – mondta kérdésünkre Jászai
Menyhért. A város alpolgármestere hozzátette: az intéz-
ményrendszer felújítása és bõvítése mellett – melynek
egyik hangsúlyos eleme volt az úgynevezett „kis SZTK”
modernizációja – ennek más elemei is vannak, például a
nálunk elsõk között bevezetett 24 órás ügyelet, a nyilvá-

nos, elérhetõ helyeken lévõ defibrillátorok bõvülõ rend-
szere, a szûréssel kapcsolatos rendezvények finanszíro-
zása. De éppen ilyen fontos része a stratégiai gondolko-
dásnak a háziorvosokkal való folyamatos konzultáció, amit
kiegészítenek a szakmacsoportokkal történõ egyeztetések.

VÁROSI SEGÍTSÉGGEL

– Ami az infrastrukturális fejlesztéseket illeti: a már
említett Városi Rendelõintézet mellett különbözõ uniós
programok révén újítottunk fel 2014-re és 2017-re össze-
sen 21 rendelõt a Szent István utcától a Vay Ádám kör-
úton át az Ungvár sétányig, de saját forrásból is bõvítjük a
rendszert, amire tavalyi példa a kórházzal szemben újon-
nan létrehozott két rendelõ – folytatta a részletezést az
alpolgármester. – Emellett hosszú évek óta mûködtetjük
egyedülálló módon az úgynevezett ETAP programot (tel-
jesebb nevén: Egészségügyi Támogató Alap), melynek ke-
retében városi forrásokra pályázhatnak a háziorvosok, s
az õ társfinanszírozásukkal valósíthatnak meg számukra
fontos fejlesztéseket – ez is nagyon népszerû a több mint
100 praxis körében. Ezek csupa olyan programok, amik
az õ támogatásukat is élvezik, végsõ soron a lakosság hasz-

nára. Ennek a gondolkodásmódnak és cselekvéssorozat-
nak a folytatása a Csillag és Fenyõ utcai beruházás – je-
lezte Jászai Menyhért.

3+4 A CSILLAGON

Ami a belvárosi fejlesztést illeti, a referatúra tájékozta-
tása szerint a Csillag u. 4–6. szám alatti, jelenleg haszná-
laton kívüli ingatlanon található épületek felújítása, átala-
kítása tervezetten õszre fejezõdhet be. A két épület átala-
kításával, funkcionális összeépítésével 3 felnõtt körzeti
orvosi rendelõ, valamint 4 védõnõi szolgáltatás jöhet lét-
re. Az utólagos hõszigetelés, illetve nyílászáró- és tetõ-
csere mellett a szennyvízvezetékek is újak lesznek, csak-
úgy, mint az épületvillamossági rendszer.

EZ TAVASZRA KÉSZ LEHET

A Fenyõ u. 1. szám alatti, jelenleg mûködõ, 1 körzeti
orvosnak helyet biztosító ingatlanon található épület fel-
újítását, átalakítását követõen +1 védõnõi szolgálat átte-
lepítése valósulhat meg. A fejlesztés része a belvárosihoz
hasonlóan az utólagos hõszigetelés, a nyílászárók cseré-
je, így az épület energetikai korszerûsítése, valamint a régi,
még azbeszt szennyvízvezetékek cseréje. Itt nemrég írták
alá a kivitelezõi szerzõdést, a beruházás 2020. tavaszra
fejezõdhet be.

ESZKÖZBESZERZÉSRE IS JUT

A bontással mostanában induló felújítások során termé-
szetesen mindkét ingatlan akadálymentesítése is megva-
lósul. A pályázati felhívás lehetõséget ad arra, hogy az
infrastrukturális beruházás mellett eszközbeszerzés is tör-
ténjen, így a fent említett ingatlanokhoz kapcsolódóan az
egészségügyi szolgáltatást biztosító eszközöket, berende-
zéseket is beszereznek.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Tavaly adtak át két új háziorvosi rendelõt a Szent
István utcában
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I. NYÍREGYHÁZI FUTÓFESZTIVÁL

Már ha csak az idei Mozdulj Nyíregyháza! ingye-
nes programsorozat órarendjét nézzük, akkor is egy-
értelmûen látszik, hogy a szabolcsi megyeszékhe-
lyen a hét minden napján lehet mozogni, szerve-

2020-AS PROGRAMDÖMPING
zetten is. Ezt azonban még kiegészítik további sport-
események, köztük már megszokottak, és egészen
újak, amelyek ezreket vonzanak és hírünket viszik
nemcsak országon belül, hanem határon túl szintén.

A teljesség igénye nélkül a 2020-as „felhozatalból”
szemezgetünk. Az egyes programok részleteirõl a
Nyíregyházi Napló hasábjain folyamatosan beszá-
molunk majd.

Idén április 18-án (szombaton) az Orha Mûvek támogatá-
sával a Mozaik Med Sportegyesület és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata futófesztivált rendez a szabolcsi
megyeszékhelyen. A rajt és a cél is a Kossuth téren lesz.

A Mozaik Med Sportegyesület vezetésének régóta dé-
delgetett álma válik valóra azzal, hogy 5 év után újra le-
het városi futóverseny a szabolcsi megyeszékhelyen,
amelynek útvonala ráadásul érinti Nyíregyháza legszebb
pontjait – tudtuk meg az esemény szervezõjétõl, Gyurcsán
Gábortól.

– Az elmúlt idõszakban azt láttuk, hogy egyre többen
hódolnak a futásnak akár hobbi, akár komolyabb szinten,
sõt van olyan városlakó, aki már nemzetközi szinten is le-
tette névjegyét. Éppen ezért Nyíregyháza nevezetességeit
érintõ útvonalat álmodtunk, amely magában foglalja a Kos-
suth teret, a Bujtosi-tavat, a Sóstói-erdõt, a múzeumfalut, a
belvárosban pedig a szabadtéri színpadot és környékét is.

AKÁR TRIÓBAN IS
A távok között szinte mindenki megtalálhatja a hozzá il-

lõt. Lesz 800 méteres gyermekfutam, valamint 5 és 10 (eze-
ken 12 éven felüliek vehetnek részt), illetve 21 kilométeres
(14 éves kor felett) futam szintén, a legutóbbit pedig akár
párban, akár trióban is lehet teljesíteni. Továbbá egy 800
méteres jótékonysági futam is, amelynek a teljes bevételét a
Jósa András kórház Gyermekosztályának ajánlják fel.

EGÉSZ NAP SPORTOS PROGRAMOK

A Kossuth téren lesz a rajt-cél és maga a versenyköz-
pont is, valamint egy színpad, ahol egész nap sportos
programok várják az ide kilátogatókat.

– A rendezvény célja, hogy egy egész délelõttöt betöltõ
programot nyújtsunk a sportolóknak és családjaiknak, amit
évrõl évre meg tudunk rendezni – tette hozzá a szervezõ.
Az esemény két fõvédnöke dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza MJV polgármestere és dr. Szabó Tünde sportért fele-
lõs államtitkár.

NEVEZNI AZ INTERNETEN ÉS A HELYSZÍNEN
Nevezni az interneten a www.nyiregyhazifutofesztival.hu 

weboldalon lehet, illetve április 18-án a helyszínen.

A Mozaik Med SE minden hétfõn 17.45-tõl közösségi
futást szervez a Városi Stadionban, ahol akár az 5, akár a
10 kilométeres távra is fel tudnak még készülni a futók.

Részletek, nevezés:
a www.nyiregyhazifutofesztival.hu oldalon.

RALLY HUNGARY

NYÍREGYHÁZI EXTREME TRAIL – A STADIONBAN ÉS SÓSTÓN IS
A nyíregyházi székhelyû Extreme Trail Hungary Sport-

egyesület (a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-vel, mint társszer-
vezõvel közösen) tavaly szeptember 21-én akadályver-
senyt rendezett Sóstógyógyfürdõn. A közel ezer indulót
(és több tucat nézõt) megmozgató programmal az volt a
céljuk, hogy a jövõben Nyíregyházát az extrém futóver-
senyek meghatározó pontjává tegyék. Ez pedig megvaló-
sulni látszik, hiszen idén az Extreme Trail Nyíregyházára
helyezi összes rendezvényét.

– Rengeteg újdonsággal készülünk, különleges él-
ménnyel fogjuk meglepni a rendezvényeinkre látogató
versenyzõket és kísérõiket. Akadályaink megfelelnek a
nemzetközi követelményeknek is, ezért mindkét verse-
nyünk országos bajnoki és kupafutamnak is otthont ad majd
– tudtuk meg a szervezõktõl.

MAGYARORSZÁGON ELSÕKÉNT
Magyarországon elsõként rendez az Extreme Trail Hun-

gary csapata stadionversenyt május 2-án a nyíregyházi
Városi Stadionban. Nemzetközi szinten már komoly ha-
gyománya és rengeteg követõje van ennek az akadályok-
kal teletûzdelt különleges versenynek. A világbajnoki fo-
cidöntõnek is helyet adó Stade de France 80 ezres stadi-
onjában, vagy az angliai nagy foci- és rögbistadionokban
ugyanis fantasztikus hangulatú versenyeket szoktak ren-
dezni. A nyíregyházi székhelyû egyesület elnöke, Vitkai
Elemér már több ilyenen is részt vett és az ott szerzett

tapasztalataival tovább tudja növelni az Extreme Trail ver-
senyeinek egyébként sem egysíkú palettáját.

– Szeretnénk a stadion minden négyzetméterét kihasz-
nálni. Az öltözõfolyosótól kezdve a lépcsõket, mindkét
lelátót, valamint a salakpályákat. A versenyzõk a megszo-
kott eXtreme-es akadályokon kívül újakkal is fognak talál-
kozni. Ötleteink tára kimeríthetetlen.  Az egyéni verseny-
számban 4 km+ távon elhelyezett 30 akadállyal kell majd
megküzdeni. Ismételten rendezünk gyerekfutamokat is,
amiket korosztályokra bontunk. Az õsszel igen sikeres
„speciál futamban” a mozgásukban korlátozott vagy men-
tálisan sérült gyerekeket szeretnénk versenyeztetni. Esti
programként ismét egy újdonságot, és várhatóan nagy ér-
deklõdésre számottartó csapatversenyt kívánunk megren-
dezni. Várjuk a 3 fõs csapatok jelentkezését, akik a 400
méteres rekortánon váltóban 10 akadályt fognak idõre tel-
jesíteni. Kieséses rendszerben bonyolítjuk le a versenyt,
amelynek a végén egy döntõben mérettethetik majd meg
magukat a legjobbak.

ÚJ SPORTÁG A VÁROSBAN
– A tavaly elsõ alkalommal rendezett nyíregyházi

Extreme Trail akadályverseny kiemelkedõ a sportegye-
sület életében. Hatalmas kihívás volt hazai pályán egy
sikeres versenyt lebonyolítani. A város és a fürdõ veze-
tésének segítsége nélkül azonban nem lehetett volna
ilyen attrakciókat létrehozni, mint amit megvalósítot-
tunk. Gondolunk itt arra, hogy a Sóstói út felé gyakorla-

tilag egy hidat építhettünk, vagy a verseny részeként
használhattuk az óriás csúszdákat. Ráadásul a kedvün-
kért töltötték fel ismét a termálmedencéket. Reméljük,
hasonló feltételek és körülmények mellett tudjuk majd
az október 3-ra tervezett versenyt megvalósítani. En-
nek helyszíne idén is az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ
lesz. Hálásan köszönjük dr. Szabó Tünde államtitkár
asszonynak, dr. Kovács Ferencnek, Nyíregyháza város
polgármesterének, Kósa Árpád kabinetvezetõ úrnak,
Hornyák Enikõ városi sportreferensnek, dr. Podlovics
Roland vezérigazgató úrnak, Podlovics Lajos értékesí-
tési vezetõnek, hogy bíztak bennünk, lehetõséget lát-
tak a kezdeményezésünkben és támogatásukkal egy új
sportágat hozhattunk Nyíregyházára.

1. forduló: Azori-szigeteki Rallye (murva), március 26–28.

2. forduló: Rally Islas Canarias (aszfalt), május 7–9.

3. forduló: Rally Liepaja (Lettország, murva), május 29–31.

4. forduló: 77. Rally Poland (murva), június 26–28.

5. forduló: Rally di Roma Capitale (aszfalt), július 24–26.

6. forduló: Barum Cseh Rally Zlín (aszfalt), augusztus 28–30.

7. forduló: Ciprus Rally (murva), október 9–11.

8. forduló: Rally Magyarország (aszfalt), november 6–8.

A 2018-as Nyíregyháza Rally versenynapján jelentet-
ték be, hogy tavaly Rally EB-futamot rendezhet(ett) Ma-
gyarország. November 8. és 10. között ránk figyelt Euró-
pa, több ezren követték nyomon a verseny alakulását,
aminek gyõztese végül a brit Chris Ingram lett.  A soro-
zat idén folytatódik: 2020-ban újra EB-nek adunk otthont.

Bár még élénken bennünk élnek a 2019-es Rally Hun-
gary képei, már nyilvános a 2020-as ERC versenynaptára
is. Ebbõl pedig kiderül, hogy a szezont szintén Magyaror-
szág zárja majd, ezúttal november 6–8 között.
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A SPORT SZERELMESEINEK

2020. ÉVI SPORT NAGYRENDEZVÉNYEK NAPTÁRA
Január 20. – Mozdulj Nyíregyháza! elsõ félévi programok (fittesemények: február 18., március  10.)
május 31. Részletek: a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

Április 18. I. Nyíregyházi Futófesztivál (Kossuth tér)

Április 25. CRAZY 5K Futás (Bujtosi Városliget)

Május 2. I. Nyíregyházi Extreme Trail Stadionverseny (Városi Stadion)

Május 16. III. BRINGA PIKNIK (rajt: Kossuth tér)

Június 6. 10. Michelin Bringafesztivál (Kossuth tér)
Biciklis futamok, színes és érdekes közlekedésbiztonsági programok egész nap.

Június 13. IV. Decathlon Élménypróba (Erdei Tornapálya)
Számos akadály és izgalmas próbatétel vár az Erdei Tornapályán, melyet leküzdhetsz
akár egyénileg, akár csapatban.

Június 18–21. IX. Hübner Beach Volleyball in the City (Kossuth tér)
Amatõr strandröplabdaverseny a belváros szívben. Számos kiegészítõ programmal.

Július 24–26. U19 Világkupa – Nemzetközi Kerékpáros Nagyverseny (Kossuth tér)
Junior korcsoportú nemzeti válogatott kerékpáros versenyzõk mérkõznek meg a világ-
kupáért. 170 induló a világ minden tájáról. Belvárost érintõ futamok, egyéni indítások,
feledhetetlen élmény a szurkolók számára is.

Augusztus 2. Háztömb körüli Kerékpárverseny (Országzászló tér)
UCI 2.2 besorolású kétnapos nemzetközi kerékpárverseny befutója, majd délután gála-
futam keretében versenyez 15 ország 26 csapata és a magyar kerékpársport elitje.

Szeptember 5. Csillagfutás (Bujtosi Városliget)
Esti futás jótékony céllal a Bujtosi-tó körül.

Szeptember 26. BringaVáros 7.1
Városrészeket összekötõ családi szabadidõs rendezvény színes programokkal a moz-
gás és a közösségépítés jegyében. Regisztrálj a lakóhelyeden felállított regisztrációs
ponton, keresd meg a bringapontokat és gyûjtsd a pecséteket. Tekerjünk együtt a városi
kerékpárutakon! Részletek: a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

Szeptember 21. – Mozdulj Nyíregyháza! második félévi programjai (fittesemények: okt./nov.)
november 29. Részletek: a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

Október 3. II. Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny (Sóstógyógyfürdõ)

November 6–8. RALLY EB
ERC Európa-bajnoki és Országos Rally bajnoki futam a Zemplénben, nyíregyházi rajt-
ceremóniával és belvárosi gyorsági szakasszal.

November 21-22. Legend Rally

Szerzõ: Bruszel Dóra

CRAZY 5K SPRINT
A CRAZY 5K csapata második alkalommal hozza el

a CRAZY 5K Sprintet Nyíregyházára! 2 kilométer fu-
tás után 200 méter hosszú óriás felfújható akadálypá-
lya vár az indulókra április 25-én, szombaton.

LEGEND RALLY –
ÉVADZÁRÓ FUTAM, TEREPJÁRÓKKAL

FITT-KEDDEK

BRINGA PIKNIK

Tavaly november 23-24-én Nyíregyháza adott otthont
a Legend Rally 2019-es Évadzáró futamának. Bár a Rally
Hungaryval ellentétben itt nem volt belvárosi gyorsasági
szakasz, de ami igen: 85 terepjáró, és látványos rajt a Kos-
suth térrõl. A nagy sikerre való tekintettel idén is megren-
dezik, ezúttal november 21-22-én.

A Legend Rally specialitása, hogy alapvetõen nem a
száguldásról szól, inkább a navigációról, a tájékozódási
képességrõl és a helyzetfelismerésrõl. A futam küldetése,
hogy felhívja a figyelmet a kulturális értékek megõrzésé-
re, a természetvédelmi területek megismerésére, illetve
hazánk tájainak bejárására.

A 200 méteres pálya 19 különbözõ részbõl áll. Több
csúszda, különbözõ ugrálók, falmászás és egy 8 méte-
res alagút is várja majd a résztvevõket. Az akadályon
négyesével indítják a futókat, így mindenkinek esélye
lesz kiélvezni a pályát az elejétõl a végéig. Ezt követi a
2 kilométer futás, majd a végén egy extra, 4 méter ma-
gas csúszda. A CRAZY 5K Sprintre kicsik és nagyok,
fiatalok és idõsebbek is nevezhetnek. (Feltétel azonban,
hogy a résztvevõnek az adott évben be kell töltenie a
6. életévét és el kell érnie a 120 cm magasságot. A 9.
életévüket be nem töltött fiatalok csak szülõi kísérettel
futhatnak végig a pályán.)
Részletek, nevezés: a www. crazy5k-sprint.com oldalon.

A Mozdulj Nyíregyháza! ingyenes hétköznapi és hét-
végi mozgásrendjei mellett, ebben a félévben sem ma-
radnak el a fittesemények. 2020. február 18-án 17 és
19 óra között Béres Alexandra tart majd órát a
Continental Arénában, március 10-én, szintén 17 és 19
óra között pedig Katus Attila. A rendezvények ingyene-
sek, belépés kizárólag nyíregyházi lakcímkártya felmu-
tatásával lehetséges majd.

Az utóbbi évek nagy sikereire való tekintettel termé-
szetesen idén is megrendezik május 16-án a Bringa Pik-
niket! Közös tekerés lesz a Nyíregyháza–Tokaj közötti
kerékpárúton és közben piknikezés. Kortól, nemtõl füg-
getlen rendezvény, melyen finom gyümölcsök és pék-
áruk várják a kerékpárosokat. Részletek: a www.bringa-
piknik.hu oldalon.
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„FÜLÉTÕL A FARKÁIG” – EGYRE TÖBB RÉSZLET
DERÜL KI AZ IDEI DISZNÓTOROS FESZTIVÁLRÓL

Alig egy hónap, és újra friss tepertõtõl, kolbásztól, va-
lamint májas hurkától lesz „illatos” a Sóstói Múzeumfa-
lu: elkezdõdik az idei városi nagyrendezvények sora, feb-
ruár 22-én és 23-án jön a III. Nyírségi Disznótoros Fesz-
tivál és XIX. Nemzetközi Böllérverseny.

Egy nap alatt tízezer látogató és kéttonnányi étel. Így
nézett ki számokban a tavalyi rendezvény. A célkitûzés
pedig idén sem változik sokban, csakhogy most már nem
egy nap, hanem – igazi fesztiválhoz mérten – egy teljes
hétvégén át várják a „disznólkodni” vágyókat a Sóstói Mú-
zeumfaluba.

ELSÕ NAP: HAGYOMÁNYOS FALUSI VÁGÁS

Támba Miklóstól, a fesztiváligazgatótól, egyben a Nap-
korona Hagyományõrzõ Lovas és Lövész Egyesület elnö-
kétõl megtudtuk, a fesztivál elsõ napja (február 22., szom-
bat) úgy épül majd fel, ahogyan azt a tavalyi és tavalyelõt-
ti Disznótoros Fesztiválok alkalmával az érdeklõdõk meg-
szokhatták. Hat órakor lesz kapunyitás, fél hét és fél nyolc
között megtörténik a disznók kábítása és kivéreztetése,
ezt követi a perzselés és a bontás, majd kezdõdhet a fi-
nom ételek elkészítése. Díjazza majd a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség szakavatott zsûrije a legjobb

böllért, hurkát, torost, kolbászt, fogópálinkát és forralt bort,
mindezeken túl pedig közönségdíjat vehet át a legnép-
szerûbb csapat.

KÓSTOLÓJEGY ELLENÉBEN
A finomságokat 500 forintos kóstolójegy ellenében

lehet majd megkóstolni. A szervezõk ígérik, senki nem
marad éhen, hiszen a megmérettetésre jelentkezõ csa-
patoknak vállalniuk kell, hogy 100 adag ételt kóstolás-
ra is elkészítenek. Õk döntik el azonban, hogy egy ilyen
szelvényért milyen és mekkora adagot adnak majd.

A böllérversenyre a csapatoknak február 14-ig lehet je-
lentkezni. Ehhez a Napkorona Hagyományõrzõ Lovas és
Lövész Egyesület honlapjáról, valamint Facebook-oldalá-
ról tölthetõk le a nevezési lapok.

MÁSODIK NAP: SÜTÉS-FÕZÉS,
A LEGSOKOLDALÚBBAN

Újdonság, hogy a rendezvény idén kiegészül egy má-
sodik nappal – III. Nyírségi Disznótoros Fesztivál és XIX.
Nemzetközi Böllérverseny „Fülétõl a Farkáig” –, melyen
a szervezõk lehetõséget biztosítanak a csapatoknak disz-
nóvágás nélküli egész napos sütésre-fõzésre, grillezésre.

A február 23-i, vasárnapi nap célja, hogy a csapatok be-
mutassák, a sertéshúst milyen sokoldalúan lehet elkészí-
teni a „fülétõl a farkáig”.

FOLYAMATOSAN ÁRUSÍTJÁK MAJD
Csakúgy, mint ahogyan a szombati, elsõ napon,

vasárnap is lehet vásárolni az elkészült ételekbõl 500
forintos gasztrojegy ellenében. Ezeket a jegyeket 9.00
órától 15.00 óráig folyamatosan árusítják majd a mú-
zeumfalu különbözõ pontjain.

Vasárnapra a csapatoknak nevezési díj nem lesz, vi-
szont minimum 100 adag ételt el kell készíteniük a kö-
zönség részére. Levest, fõételt, egytálételt, desszertet, vagy
akár egy menüsort. Az elkészült ételeket szintén a Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség szervezetének
szakavatott zsûrije értékeli majd, 11 és 13 óra között.

DÍNOMDÁNOM, NÓTÁR MARYVEL

A kétnapos fesztivál részleteirõl a következõkben folya-
matosan beszámolunk majd, azonban azt már tudni lehet,
hogy a hagyományõrzõ együttesek mellett a Zeneexpressz
produkciója, MC Haver és a Teknõ, valamint Nótár Mary is
szórakoztatja majd a disznótorosra érkezõket.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SMA-S BETEGEK KAPHATNAK KEZELÉST

2020. január 1-tõl a Pécsi Gyermekklinika és a Jósa
András Egyetemi Oktatókórház is a gerincvelõi izomsor-
vadás kezelésének egyik központja lett a Semmelweis
Klinika és a Bethesda Gyermekkórház után. Vagyis az
SMA-s betegek most már Nyíregyházán is megkaphatják
a világ hetedik legdrágább kezelését.

Az SMA-betegség, vagyis a gerincvelõi izomsorvadás
akkor került a figyelem középpontjába, amikor a kis Zente

gyógyulásáért 700 millió
forintot gyûjtöttek össze
az adományozók. Ezt kö-
vetõen tavaly november-
ben Kásler Miklós, az Em-
beri Erõforrások Miniszté-
riumának minisztere beje-
lentette, hogy megszüle-
tett a megállapodás az
SMA kezelésére szolgáló,
egyetlen, Európában is
törzskönyvezett készít-
mény forgalmazójával. Ez
azt jelenti, hogy vala-
mennyi 18 év alatti SMA-
beteg hozzájuthat a keze-

léshez. Erre a kormány egymilliárd forint többletforrást biz-
tosít. Azonban nem arról a génterápiás kezelésrõl van szó,
melyet a médiából ismerünk Zente kezelése kapcsán. A
700 milliós kezelés esetében ugyanis egy alkalommal,
vénás infúzió segítségével gyógyítanak gyerekeket. Itt vi-
szont a beteg élete végéig kapja a kezelést, négyhavonta,
melynek során fehérjemolekulát pótolnak, hisz e ritka,
öröklõdõ betegség miatt indulnak sorvadásnak az izmok,
ez pedig az összes szervet is érintheti.

ÖSSZEHANGOLT CSAPAT

A kórház gyermekosztályának vezetõ fõorvosa, dr. Di-
csõ Ferenc szerint Nyíregyházán jelen van az összes olyan
szakember, akik munkája elengedhetetlen a betegség ke-
zeléséhez. Egy összehangolt, több tudományterületet érintõ
csapat áll a betegek mögött: neurológus, gasztroenteroló-
gus, pulmonológus, intenzíves, fizioterápiás, foglalkozás-
terápiás szakemberek, logopédus, dietetikus. A gyógysze-
res kezelés elengedhetetlen része a komplex rehabilitá-
ció.

– Azt a bizonyos fajta molekulát, ami ezeknél a gyere-
keknél hiányzik a gerincvelõûrbõl, a gerincvelõvízbõl, azt
a kezelés során be tudjuk juttatni a szervezetbe. Ezáltal az
ott lévõ idegsejtek ki tudják fejteni a hatásukat, és képe-
sek mozgatni a hozzájuk tartozó izomcsoportokat. Ezzel
a további izomsorvadást meg lehet elõzni.

18 ÉVES KOR ALATT

A nyíregyházi gyermekosztályon is fekszenek lélegez-
tetõgépen kisgyerekek. 18 éves kor alatt lesz engedélye-

zett a betegek kezelése olyan esetekben, amikor lényeges
javulás várható.

– Sajnos azt kell mondanunk, hogy azok az izomcsopor-
tok, amelyek eddig már elvesztették a funkciójukat, elsor-
vadtak, nem fognak visszatérni, de azok, melyek még mû-
ködõképesek, tovább is fognak mûködni, esetleg megfelelõ
gyógytornával át tudják venni részben a már elpusztult izom-
struktúráknak a helyét – nyilatkozta a fõorvos.

A kezelés több lépcsõbõl áll. Az elsõ négy hónap alatt
négy alkalommal a gerincvízbe juttatják az injekciót. En-
nek ára 90 millió forint. A beteg élete végéig kapja ezt a
kezelést, négyhavonta.

A RÉGIÓBÓL IS JÖNNEK

Az országban körülbelül 120 regisztrált spinális izom-
sorvadásos beteget tartanak számon. Nyíregyházán már
január végén kezelnek két beteget, õk engedélyt kaptak
erre. Várható, hogy Budapestre járó újabb két gyerek jön
majd a Jósa András kórházba, illetve a régió más megyéi-
bõl is számítanak jelentkezõkre.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

MÉHNYAKRÁK – SOK A SORSTÁRS

õ a saját egészségét mennyire veszi komolyan, és mennyire
hajlandó elmenni ezekre a szûrésekre. Nagyon komoly
segítséget jelentett, hogy a humán papillomavírus megje-
lenésével ma már tudjuk, hogy a betegségnek csaknem a
100 százalékában a HPV-vírus néhány csoportja felelõs,
és a HPV-oltással egyfajta megelõzést tudunk biztosítani –
mondta el dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András Oktatókór-
ház fõigazgatója.

A nyíregyházi Mályvavirág irodája a Szent István
utca 14. szám alatt, a Városi Rendelõintézet I. eme-
letén található, illetve telefonon, vagy a nyiregyha-
za.malyvavirag@gmail.com e-mail-címen vehetik fel
velük a kapcsolatot.

A mostani program szervezésében a Nyíregyházi Le-
ány- és Nõegylet Egyesület is közremûködött. Õk szintén
számon tartják a segítségre szorulókat.

– Célként tûztük ki, amikor megalakultunk, hogy mint ci-

vil egyesület, próbáljunk részt venni a lakosság egészségé-
nek a megõrzésében, illetve értékteremtõ feladatokat is el-
lássunk. Így indultunk! Ezért minden olyan feladatot, ami
nemes célt szolgál, és ha a helyi, itt élõ lakosságnak az egész-
ségmegõrzésében tudunk segédkezni, azt mi bevállaljuk –
nyilatkozta dr. Rákóczi Ildikó, a Nyíregyházi Leány- és Nõ-
egylet Egyesület elnöke.

Évente 1200 új beteg kerül az egészségügybe, de közü-
lük közel 500 nõt, édesanyát nem tudnak meggyógyítani.
Ma hazánkban még csak 50 százalékos a szûrési hajlan-
dóság, viszont a fiatalok több mint 80 százaléka kapott
védõoltást. Fontos tudni, hogy a HPV a fiúknál, a férfiak-
nál is okoz elváltozásokat.

A rendezvény zárásaként a résztvevõk a gyöngybõl fû-
zött karkötõket dr. Pap Károlynak, a Nõgyógyászati Osz-
tály vezetõ fõorvosának adták át, hogy juttassa el az osz-
tály érintett betegeinek, és biztosítsa õket a Mályvavirág
tagjainak együttérzésérõl és támogatásáról.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Dicsõ Ferenc

Magyarországon évente 500 nõt veszítünk el méh-
nyakrák miatt, pedig ez a daganatos betegség megelõzhe-
tõ és gyógyítható – ez volt a lényegi üzenete a Mályvavi-
rág Alapítvány keddi programjának. Az eseményt a Nyír-
egyházi Leány- és Nõegylet szervezte az egészségügy leg-
magasabb szintû szakemberei, döntéshozói részvételével.

Január 20-án indult útjára az európai méhnyakrák-meg-
elõzési hét. Ennek apropóján a nyíregyházi Mályvavirág
pont rendezvényén is a megelõzésre, az érintettekkel való
szolidaritásra hívták fel a figyelmet, ahol dr. Kovács Fe-
renc polgármester is köszöntötte a résztvevõket.

SZEMÉLYES TÖRTÉNETBÕL INDULT

– A Mályvavirág Alapítvány az elnök asszony sze-
mélyes történetébõl született. Icu 30 évesen lett
méhnyakrákos. Betegsége során jegyzetelt, és ezt a
jegyzetet szerette volna egy civil szervezettel meg-
osztani. Megdöbbenésére akkor még nem volt Ma-
gyarországon méhnyakrák témájával foglalkozó civil
szervezet. Ez az egyik ok, ami miatt megalakult a
Mályvavirág. A másik pedig, hogy a könyve jegyzete
végén hagyott egy információs e-mailt, amire nagyon-
nagyon sok sorstárs megkeresése érkezett – mesélt az
elõzményekrõl Sallai Krisztina, a Mályvavirág Alapít-
vány kuratóriumi tagja.

A Mályvavirág a mai napig egybegyûjti, támogatja a
betegségben érintett nõket és családokat, illetve figyelmez-
tet a megelõzésre. Ez a 2-3 évenkénti rendszeres szûrést
és a védõoltást jelenti. 2015-tõl a petefészekrákkal érin-
tett hölgyeknek is segítenek.

– Számtalan szûrõprogram indult már el, nagyon jó
kezdeményezések most is vannak, csak ehhez az kell, hogy
a lakosság is érezze azt a felelõsséget, ami rábízatott, hogy

MOSTANTÓL NYÍREGYHÁZA IS A GERINCVELÕI IZOMSORVADÁS KEZELÉSÉNEK KÖZPONTJA
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FEJLESZTÉS FEJLESZTÉS

Korábbi lapszámainkban önkormányzati fejlesz-
tések, beruházások, rendezvények mentén pillantot-
tunk vissza 2019-re. Az alábbi összeállításban né-
hány olyan jelentõs foglalkoztatót, multinacionális
céget szólítottunk meg, melyek a város meghatáro-
zó adófizetõi. Itt is érvényes: valóban a teljesség

HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK ÉS FEJLESZTENEK NYÍREGYHÁZÁN A NAGY MUNKAADÓK
igénye nélkül, részben kiindulva a tavalyi híradások-
ból, és az esetleg már korábban beharangozott ter-
vekbõl. Tettük ezt azért is, mert a szerkesztõségünk-
nek adott évértékelõ-évindító interjújában dr. Kovács
Ferenc polgármester úgy fogalmazott: a 2019-ben kez-
dõdött önkormányzati ciklus elsõ számú feladata az

infrastruktúra további fejlesztése mellett az új be-
fektetõk megnyerése lesz, amihez a közúti és köz-
üzemi háttér is adott. Mint a következõkbõl kide-
rül: a nagy multicégek jó, segítõ partnernek tartják
a várost, önkormányzatot, szívesen és tartósan ter-
veznek Nyíregyházával.

ÉVEK ÓTA TARTÓ, STABIL NÖVEKEDÉS A LEGO-NÁL
A NYÍREGYHÁZI GYÁR FEJLESZTÉSE TOVÁBB FOLYTATÓDIK

2014 óta folyamatosan fejleszt Nyíregyházán a LEGO
Csoport. Az eredetileg 120 ezer négyzetméteres gyárat
további 30 ezer négyzetméterrel növelték, új processing
üzemet, kézi raktárt és energia épületet adtak át, bõvítet-
ték a hulladéktároló kapacitásukat. Hamarosan üzembe
helyeznek egy olyan magasépítésû automata raktárt is,
ami hipermodern technológiának számít az iparban.

Mintegy kétezer-ötszázan dolgoznak az összesen 150
ezer négyzetméteres nyíregyházi LEGO gyárban. A válla-
lat évek óta stabil növekedést mutat, így 2014 óta folya-
matosan fejleszt városunkban is. Az új gyárépület a kez-
detekben 120 ezer négyzetméter volt, ezt bõvítették ki to-
vábbi 30 ezer négyzetméterrel.

HIPERMODERN TECHNOLÓGIA
– Három nagyobb léptékû beruházást valósítottunk meg

az utóbbi években. Egyrészt átadtunk egy olyan processing
üzemet, amelyben már termelünk is. Ebben szereljük össze
a legófigurákat, vagy éppen festünk rájuk szemet, szájat.

Ezen túl átadtunk egy új kézirattárt, nemsokára pedig át-
adunk egy olyan magasépítésû automata raktárt, ami hi-
permodern technológiának számít az iparban. Többek kö-
zött átadtunk még egy új energia épületet és bõvítettük a
hulladéktároló kapacitásunkat, tehát növekszünk stabilan
– mondta el Tóth Csaba, a LEGO Manufacturing Kft. HR
igazgatója.

NÖVEKEDÉSI PÁLYÁN
A 2020-as évben kiemelten foglalkoznak majd a to-

vábbi növekedés feltételeinek megteremtésével. A válla-
lat az év második felében mindig több legókészterméket
gyárt, mint az elsõ félévben. Ez érthetõ is, hiszen a kará-
csonyhoz közeledve egyre több játékot vásárolnak. Ilyen-
kor egyébként több száz új munkavállalót is fogadnak a
gyárban. A dán cég kiemelt figyelmet fordít a társadalmi
felelõsségvállalásra, amit az eddigi évekhez hasonlóan
folytatnak, idén pedig egy nagyszabású LEGO rendez-
vényt is terveznek megrendezni szeptember 5-én, a Kos-
suth téren.

LÉTSZÁMBÕVÍTÉS ÉS
MEGNÖVEKEDETT FORGALOM

A HÜBNER ÚJ BERUHÁZÁSA A TAVASZRA KÉSZ CSARNOK

DINAMIKUS FEJLÕDÉS A
CONTINENTALNÁL

„ÉRDEMES NYÍREGYHÁZÁRA ÜZLETET HOZNI”

A 2019-ES SIKEREK UTÁN NAGY FEJLESZTÉS INDUL
SZÁZMILLIÓ EURÓS BERUHÁZÁS AZ ELECTROLUXNÁL

SIKERES ÉVET ZÁRT A
MICHELIN HUNGÁRIA KFT. IS

EURÓPÁBAN EGYEDÜLÁLLÓ ABRONCSOKAT KÉSZÍTENEK

„Amikor a fejlesztésekrõl gondolkodunk a gyárunk-
ban, számítunk és építünk azokra a hagyományosan jó
kapcsolatokra, amit a városvezetéssel, a Szakképzési
Centrummal és a Nyíregyházi Egyetemmel ápolunk.
Ebbe beletartoznak azok a környezõ nagyvállalatok is,
akikkel ez az együttmûködés hagyományosan jó.”

(Tóth Csaba HR igazgató)

A tervezettnél nagyobb megrendelés-
számmal indult a 2019-es év a Hübner-H
Kft. nyíregyházi gyárában, ezért egybõl
kapacitásbõvítéssel kezdett a vállalat. Az
év közepén pedig elkezdõdött a négyes
gyártócsarnok építése, ami elõreláthatólag
2020 márciusára készül el.

2019 elsõ negyedévében a megrendelé-
sek száma 20–25 százalékkal magasabb
volt a Hübner-H Kft. nyíregyházi gyárában,
mint amire eredetileg számítottak, így a ta-
valyi év jelentõs kapacitásbõvítéssel indult.
Számos munkaerõ-piaci intézkedést hoztak,
például januárban dolgozói buszjáratokat
indítottak 11 irányból. Emellett elkezdték
építeni a 850 négyzetméteres, négyes gyár-
tócsarnokot, melynek bokrétaavatóján
õsszel a külgazdasági és külügyminiszter is
részt vett.

IMPOZÁNS CSARNOK KÉSZÜL EL
– Egy impozáns, legmodernebb, építési

elõírásoknak megfelelõ csarnok építésérõl
van szó. Örömmel számolok be arról, hogy
2020. márciusra elkészül az épület, úgy-
hogy nemcsak dolgozólétszámban, hanem

gyártócsarnok-kapacitásban is nagymérté-
kû bõvülést tudtunk elérni – nyilatkozta a
Nyíregyházi Televíziónak Dobi József, a 
Hübner-H Gumi- és Mûanyagipari Kft. gaz-
dasági vezetõje.

TÁMOGATÁSOK, RENDEZVÉNYEK
A Hübner-H Kft. 22 éve van jelen Nyír-

egyházán, kiemelten fontosnak tartják a
társadalmi felelõsségvállalást. Így évente
többször adományoznak a Jósa András Ok-
tatókórház osztályainak, támogatják a
Móricz Zsigmond Színházat és minden
évben megrendezik az európai szinten is
különleges Strandröplabda Fesztivált a
Kossuth téren. 2020 pedig elõreláthatólag
a terjeszkedésrõl és a további fejlesztések-
rõl fog szólni.

„22 év alatt sokat változott a világ és
a gazdasági környezet is, de Nyíregyhá-
zán mindig sikerült ezt úgy megoldani,
hogy mind a cégnek, mind a dolgozók-
nak, mind a városnak, a régiónak hasz-
nára váljon a Hübner-H Kft. tevékeny-
kedése.” (Dobi József gazdasági vezetõ)

Dinamikus fejlõdésen ment keresztül a
Continental nyíregyházi gyára az elmúlt évek-
ben. A siker egyik fontos összetevõje az ügy-
vezetõ szerint a városvezetéssel való kiváló
együttmûködés volt. A cég célja 2020-ban a
minõségi gyártás, a költséghatékonyság és az
emberi kapcsolatok további fejlesztése.

Az elmúlt években folyamatos kapacitás-
bõvítés zajlott a Continental nyíregyházi gyá-
rában. Így biztonsággal tudják kiszolgálni
vevõiket. 2020 nem tûnik könnyû évnek a
jármûipar és a világgazdaság lassulása miatt,
ezért újabb kihívásokkal kell szembenéznie
a cégnek – mondta el szerkesztõségünknek a
ContiTech Magyarország Kft. ügyvezetõje.

A VÁROSNAK IS ELISMERÉS
Adorján Zoltán hozzátette: – Nem kell

azonban félnünk attól, hogy Nyíregyháza ne-
héz helyzetbe kerül, ha jól tudunk teljesíte-
ni a magunk számára megfogalmazott leg-
fontosabb mutatók terén. Ezek a költségha-
tékonyság, a minõség és az emberi kapcso-
latok. Egy német igazgatónkat idézném, ami
mindenképpen leírja az elmúlt idõszakot: „A
Continentalnál ismert az, hogy Nyíregyhá-
zára érdemes üzletet hozni”. Úgy gondolom,
hogy ez nemcsak a cégnek, hanem a város-
nak is elismerés, hiszen az elmúlt években a
várossal szoros együttmûködésben tudtuk
bõvíteni a tevékenységünket.

KÖZEL HAT ÉVTIZEDE
A Continental nyíregyházi gyárában 1962

óta folyik különbözõ gumiipari termékek gyár-
tása. A ’70-es évek elejétõl gyártott légrugók

fejlesztése és elõállítása is ehhez a gyárhoz
kötõdik. A társaság 2004 novemberében ol-
vadt be a Continental ContiTech divíziójába,
2014 óta pedig ContiTech Magyarország Kft.-
ként folytatja mûködését. Napjainkban a cég
a mûszaki gumitermék-gyártás 3 nagy piaci
területén is aktívan részt vesz: a kaucsukke-
verékek, kamionokhoz, vezetõülésekhez,
vasúti kocsikhoz és kabinokhoz kötõdõ
légrugórendszerek, jármûipari hûtõ-fûtõ töm-
lõk gyártásában és értékesítésében, valamint
egyes légrugó termékek fejlesztésében. A tár-
sadalmi felelõsségvállalásból is kiveszik a ré-
szüket, mint korábban többször leírtuk: nem
véletlen a Continental Aréna névadása, a cég
jelentõsen támogatja a város sportját.

„Bõvült a tevékenységünk az elmúlt
években, jelentõsen bõvítettük az árbe-
vételünket és a létszámunkat azoknak a
fejlesztéseknek köszönhetõen, amik az
elmúlt hét évben zajlottak le a gyárunk-
ban.” (Adorján Zoltán ügyvezetõ)

Európai viszonylatban is nagyon sikeresen zárult a 2019-
es év az Electrolux nyíregyházi gyárában. A gyártás fo-
lyamatosan stabil volt, a minõség kiemelkedõ és elkészült
a tízmilliomodik termék is. 2020-ban elkezdõdik annak a
százmillió eurós beruházásnak a tervezése, amely 2023-
ra fejezõdik be.

Stabil gyártás, európai szintû fejlõdés és minõség jelle-
mezte 2019-ben az Electrolux nyíregyházi gyárát. Ezen
kívül tavaly novemberben elkészült az üzemben a tízmil-
liomodik termék, ami szintén fontos mérföldkõ volt az
Electrolux életében. Szintén tavaly jelentették be, hogy
óriási fejlesztés fog megvalósulni 2020 és 2023 között, 100
millió euróból. A legmodernebb technológiával, felsõ ka-
tegóriás, csökkentett energiafogyasztású, az Európai Unió
új energia irányelveit is figyelembe vevõ termékek készül-
nek majd Nyíregyházán.

ZÖLD TERMÉKEK NYÍREGYHÁZÁRÓL
Szentpéteri Ferenc, az Electrolux nyíregyházi gyárigaz-

gatója így fogalmazott: – Egy teljesen új palettát fogunk
létrehozni, intelligens és zöld termékekkel, újfajta csoma-

golással. Az új termékstruktúrára építve lesz egy folyamat-
fejlesztés is a gyárban, ami új gépeket, berendezéseket je-
lent az ipar 4.0 stratégia szellemében. Szeretnénk minél
több digitális technológiát alkalmazni.

ADOMÁNYOZZÁK IS A GÉPEKET
Az Electrolux gyár 14 éve mûködik Nyíregyházán, 52

ezer négyzetméteren körülbelül ezer fõt foglalkoztat. A
gyár folyamatosan kiveszi a szerepét a társadalmi fele-

lõsségvállalásból, az évek során összesen 300 nyíregy-
házi oktatási-nevelési és szociális intézménynek segítet-
tek gépeikkel.

„A munkaerõ-ellátásunk stabil, jelenleg a munkaerõ-
vel nagy problémáink nincsenek.”

(Szentpéteri Ferenc gyárigazgató)

AZ EISSMANN IS FEJLESZTETT
2019-BEN

VÁROSI NÍVÓDÍJAT KAPOTT TAVALY A STABIL CÉG

Sikeres évet zárt 2019-ben a Michelin
Hungária Kft. nyíregyházi gyára. Az egyik
fontos mérföldkõ egy szociális program
megvalósítása volt, ami a dolgozói elége-
dettség növelését szolgálta, a másik a
termékportfólió átalakítása. 2020-ban to-
vább folytatódnak ezek a programok és
fejlesztések.

Sikeres év volt a 2019-es a Michelin
Hungária Kft. nyíregyházi gyárában, melyet
a bevezetõben említett két folyamat, a szo-
ciális program és a termékportfólió megújí-
tása kísért végig. Képesek lettek 22-23 co-
los abroncsok gyártására, ami egyedülálló
Európában, emellett elindult az okosabron-
csok gyártása is, ez azt jelenti, hogy az ab-
roncsok belsejében mikrochipek vannak
elhelyezve, ezekre adatokat írnak és ezt a
végsõ felhasználók is tudják használni. A
fejlesztések 2020-ban sem állnak meg a
gyárban.

MINÉL TÖBBET, MINÉL JOBBAN
– 2020-ban szeretnénk tovább haladni

azon az úton, amit elkezdtünk 2019-ben.
Folytatjuk a dolgozói szociális programun-
kat, illetve tovább haladunk az egyre bo-
nyolultabb abroncsok és az egyre kisebb

szériák gyártásában. A projektek, amiken
dolgozunk, azt a célt szolgálják, hogy mi-
nél többet tudjunk gyártani ezekbõl a na-
gyon nagy méretû abroncsokból és minél
inkább képesek legyünk arra, hogy gazda-
ságilag hatékony módon, minél többféle ter-
méket tudjunk gyártani egy-egy nap – rész-
letezte dr. Nemes Attila, a Michelin Hun-
gária Kft. nyíregyházi gyárának igazgatója.

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS IS
A Michelin Hungária Kft. már hatvan éve

van jelen városunkban, jelenleg 1200-an
dolgoznak a nyíregyházi gyárban. Már a
kezdetektõl kiemelt figyelmet fordítanak a
társadalmi szerepvállalásra. 2019-ben pél-
dául másfél millió forinttal támogatták a Va-
kok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesületét, az elmúlt évti-
zedben pedig folyamatosan megszervezték
a Michelin Bringafesztivált.

„Számunkra nagyon fontos, hogy ta-
láljunk elkötelezett, jól felkészült, velünk
dolgozni akaró embereket, akik elfogad-
ják a mi értékrendünket és ezt megtalál-
juk Nyíregyházán.”

(Dr. Nemes Attila gyárigazgató)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyû-
lése tavaly év végén nívódíjat adományo-
zott az Eissmann Automotive Hungaria Kft.
részére, mely jelentõsen hozzájárul a vá-
ros gazdasági életének fejlõdéséhez.

Az 1964-ben alapított, németországi
székhelyû vállalatcsoport elsõ leányválla-
lata 1997-ben alakult meg a megyeszékhe-
lyen, mely a folyamatos fejlesztésnek kö-
szönhetõen azóta is kiemelt helyen szere-
pel az össztermelési struktúrában.

CSÚCSON A CÉGCSOPORTBAN
A 2019-es gyárbõvítés után 24 ezer négy-

zetméterre gyarapodott a két gyártócsarnok,
ahol már 900 dolgozót foglalkoztatnak, 26
milliárdos évi forgalom mellett. A tavalyi több
mint 2 milliárd forintos fejlesztés nyomán most
zajlik az új épületben a fröccsöntõ gépek pró-
baüzeme, de papíron már megtervezték a
csarnok teljes berendezését. Az új eszközök
az eddigi méreteket túlszárnyalva, üléshátsók
öntésére is alkalmasak lesznek. A nyíregyhá-
zi gyárban prémium kategóriás autókhoz ké-
szülnek autóipari belsõ elemek. Sebességvál-
tók, légzsákokat takaró szerkezetek, illetve
bõr-mûbõr belsõ burkolatok. A nyíregyházi
nívódíj mellett a cég megszerezte az Eissmann
legjobb gyára címet, illetve néhány éve egy
európai versenyben a kategóriagyõzelmet is,
emellett bõséges a cég kínálata a dolgozók
szabadidõs és sportprogramjaiban is.

PERSPEKTÍVA A DOLGOZÓKNAK
– A dolgozóknak is azt szoktuk mondani,

mi perspektívát adunk. Az idén lesz az
Eissmann 23 éve Nyíregyházán, az elsõ leány-
vállalata volt a csoportnak, tehát egy stabil
munkahelyet kínálunk, nem szezonális mun-
kát. A forgalmunk és létszámunk is folyamato-
san nõtt, ez várható erre az évre is. Folyama-
tosan beruházunk, fejlesztünk – fogalmazta
meg filozófiájukat Böszörményi Attila, az
Eissmann Automotive Hungaria Kft. ügyveze-
tõ igazgatója. Az igazgató hozzátette: hosszú
idõre terveznek a városban, melynek vezeté-
sével folyamatos kommunikációban vannak,
dr. Kovács Ferenc polgármester különbözõ fó-
rumokon tudakolja az õ igényeiket, illetve tá-
jékoztatja õket is a tervezett fejlesztésekrõl. –
Erre kiváló példa, hogy a gyár környékén a
Bottyán János, a Derkovits, a Tó utca mind-
egyikét felújították, valamint a beruházásaink
során az állami támogatások lebonyolításában
is mindig aktív szerepet vállalt a város, ezt ez-
úton is köszönöm – mondta az igazgató. Az
Eissmann is több száz millió forint értékû adó-
val szerepel a nyíregyházi költségvetésben.

„Folyamatosan beruházunk, fejlesz-
tünk, javítjuk a munkakörülményeinket,
fejlesztjük a technológiánkat, terméke-
inket, egy modern gyár vagyunk.”

(Böszörményi Attila ügyvezetõ)

(Szerzõ: Kanócz Rita, Matyasovszki Edit, Tarczy Gyula)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-

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

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

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

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

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

VÉCSEYS DIÁKOK SIKERE

RÖVID HÍREK AZ ELMÚLT HETEK TÖRTÉNÉSEIBÕL

GYERMEKDIABÉTESZ
VILÁGNAPJA

ELISMERTÉK CSABAI LÁSZLÓT

Január 11-e a gyermekdiabétesz világnapja, ugyanis
1922-ben ezen a napon egy 14 éves, cukorbeteg fiú a
világon elõször kapott életmentõ inzulininjekciót. Ebbõl
az alkalomból a Nyír-Diabet Egyesület fotózást szervezett
a helyi cukorbeteg gyerekeknek a diabétesz jegyében.
Ennek során arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a cu-
korbeteg gyerekek is ugyanolyanok, mint egészséges tár-
saik. Sokszor ugyanis kívülrõl nem is észrevehetõ egy
emberrõl, hogy diabéteszes. De azt is megmutatták, mi-
lyen eszközök segítik az életüket a cukorbetegség kezelé-
sében.

A Mészöly Miklós emléknapon vette át a néhai íróról
elnevezett díjat Csabai László, nyíregyházi irodalmár. A
szekszárdi kulturális központban, az egykori zsinagógá-
ban, majd a Babits-ház mellett berendezett Mészöly Mik-
lós-házban zajlottak az ünnepi események, író-olvasó ta-
lálkozóval és dedikálással fûszerezve.

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey
Károly Tagintézményének 6. b osztályos tanulói (Dencsák
Alexandra, Dankó Zoltán, Orosz Gergõ, Simon Ervin) a
Rákóczi emlékversenyen 5-6. osztályos kategóriában or-
szágos 2. helyezést értek el. Projektmunkájuk is a legjob-
bak között van. Felkészítõ tanáruk: Fehér Ildikó.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálko-

dási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános
pályázat keretében történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat
2020. január 28. napján (kedd) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírás-
ban meghatározott idõpontban kerül sor.

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér
1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varos-
haza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen
vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/258 m.) ügyfélfogadási idõben.
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UNIÓS PROGRAMMAL SEGÍTI AZ ÖNKORMÁNYZAT
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛEKET A MÉLTÓBB LAKHATÁSBAN

A BELOIANNISZ TÉR
1969-BEN

A képen egy kiránduló csoport látogatást tesz Nyíregy-
háza és Szabolcs vármegye 1928-ban felavatott elsõ vi-
lágháborús hõsi halottainak emlékmûvénél. A Hõsök szob-
rától nem messze ekkor még csilingelt a nyíregyházi vil-
lamos, melynek kis állomásépülete is a Beloiannisz téren
helyezkedett el. A háttérben az 1892-ben, Alpár Ignác ter-
vei alapján megépült megyeháza épülete bukkan fel, mely
1989-ig megyei tanácsként funkcionált. A teret a villamos
1969-es megszüntetésével átalakították, és átnevezték Ta-
nácsköztársaság térre, melynek 50. évfordulójáról ebben
az évben tartottak megemlékezést. A teret 1990-ben vé-
gül Hõsök terére keresztelték át.

A fotót Tulok Ferenc készítette 1969-ben  a budapesti
Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: dr. Holmár Zoltán történész)

Méltóbb lakhatási körülményeket biztosít az önkor-
mányzat a Keleti lakótelepen élõknek egy uniós pro-
jekt keretében. A családok önkéntes alapon költözhet-
nek a huszártelepi, felújított, komfortos, szociális bér-
lakásokba. Az elsõ ütemben 15 családot érint a lehetõ-
ség, majd késõbb újabb ötvenet. A komplex, az EU ál-
tal finanszírozott program egy másikkal kiegészülve a
felzárkóztatást több síkon is segíti: oktatással, tanács-
adással, a hátrányos helyzetû emberek életlehetõsége-
inek javításával, az „otthon, munka, tanulás” hármas
egysége alapján.

Sok évtizedes probléma a Keleti lakótelepi szegregá-
tumban élõk lakhatása, nap mint nap láthatóak a méltat-
lan körülmények. Az önkormányzat régóta foglalkozik a
problémával, aminek megoldása felé nagy segítség az a
2017-ben megpályázott európai uniós program, mellyel
elsõ körben 15 család költözhet át a Huszártelepre felújí-
tott, komfortos, szociális bérlakásokba. Olyanok, akik nem
rendelkeznek tartozással, az életvitelük is megfelelõ és ezt
maguktól szeretnék is.

KOMFORTOSBA, ÖNKÉNTES ALAPON

– Lehetõség nyílik a nehéz lakhatási körülmények kö-
zött élõket olyan lakáskörülményekhez juttatni, ami sok-
kal komfortosabb, modernebb. Nagyon fontos, hogy az
átköltözés csak akkor valósul meg, ha a bérlõk vállalják,
hogy aláírják a bérleti szerzõdést – tájékoztatott a múlt
heti városházi sajtótájékoztatón dr. Pazonyi Péter, a
NYÍRVV Nonprofit Kft. jogi és üzemeltetési igazgatója.

A LEROMLOTTAKAT LEBONTJÁK
A költözésekre – melyhez az önkormányzat támogatást

nyújt, a szakemberek pedig a beilleszkedést segítik – a
mûszaki átadást követõen, 2020. január 17-tõl kerülhet
sor. A Keleti lakótelepen így megüresedett, jelentõsen le-
romlott mûszaki állapotú lakásokat átmenetileg lezárják,
s ha egy adott épületbõl valamennyi ott élõ család kom-
fortosabb lakásba költözött, azt elbontják. De ez csak az
egyik része annak az átfogó, segítõ koncepciónak, mely
az ott élõk integrációját célozza.

TÖBB ELEME VAN A PROGRAMNAK
A „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált

területein” címû programban a bérlakások felújítása mel-
lett közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása, tér-
figyelõ kamerarendszer kialakítása, és egyéb tevékenysé-
gek, például közüzemi, közvilágítás, közlekedési infrast-
ruktúra, zöldterületek fejlesztése, egyes lakások bontása,
a Gyermekjóléti Központ részére épület felújítása és esz-
közbeszerzés is megvalósul 2020-ban.

KÖZÖSEN A KIÚTÉRT – EGY MÁSIK PROJEKT
Ezzel párhuzamosan, tavaly óta zajlik egy szintén EU-s

támogatású projekt, a Közösen a kiútért, mely ugyancsak
az integrációt segíti, például egészségügyi, munkaerõ-pi-
aci tanácsadással, bûnmegelõzési és sportprogramokkal,
felzárkóztató oktatással.

– Nem egy asztal mögül állítottuk össze ezeket a prog-
ramelemeket, illetve döntöttük el, hogy milyen képzése-
ket, milyen munkaerõ-piaci tanácsadást vagy sportprog-
ramokat hajtsunk végre, hanem komoly kutatások elõzték
meg. Itt az egészségügyi kar szakembereit vontuk be, és
magukat az ott élõket, tehát mind a Keleti, mind a Hu-

szártelepen élõket kérdeztük meg, hogy mi az, amibe szí-
vesen bekapcsolódnának – mondta dr. Krizsai Anita, a
Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetõje.

SOKAN SEGÍTENEK BENNE
A programelemeket többtucatnyi szakember, civil és

egyházi szervezet is segíti, egy erre a célra alakult támo-
gató csoport is van a háttérben. A megvalósításban ko-
moly szerepet kapott a Nyíregyházi Család- és Gyermek-
jóléti Központ, akik régóta kapcsolatban állnak mindkét
területen élõkkel.

– Mi a pályázati programban azt vállaltuk, hogy 240
egyéni fejlesztési tervet készítünk, vagyis ez azt jelenti,
hogy minimum 240 családdal ülünk le és dolgozunk ki
egy olyan cselekvési tervet, aminek a várható végered-
ménye, hogy az õ élethelyzetükben pozitív változás, el-
mozdulás következzen be – emelte ki Lengyelné Pogá-
csás Mária, az intézmény vezetõje.

AZ ÉLETLEHETÕSÉGEK JAVÍTÁSA ÉS AZ
INTEGRÁCIÓ A CÉL

A családsegítõ munkatársai a Nagyvárad és a Dália ut-
cán egyaránt információs központokat is mûködtetnek. Az
önkormányzat célja mindkét projekttel egyértelmû: a le-
szakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészek-
ben a társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex
kezelése, a területen élõk társadalmi integrációja, a hátrá-
nyos helyzetûek életlehetõségeinek javítása, az „otthon,
munka, tanulás” hármas egységét szem elõtt tartva a fog-
lalkoztatás elõsegítése, a képzéseket, a közösségfejlesz-
tést és a közbiztonság javítását célzó intézkedések és prog-
ramok által. A következõ 50 szociális bérlakás felújítása
év végére készülhet el.                  (Szerzõ: Tarczy Gyula)

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 15. RÉSZ

A Beloiannisz tér 1969-ben (dr. Holmár Zoltán magángyûjteménye)

A SIKERES INTEGRÁCIÓ ALAPFELTÉTELE
Történelmi lehetõség küszöbén

áll Nyíregyháza, hiszen tudjuk
azt, hogy a szegregátumokban
nagyon nehezek az életkörülmé-
nyek, nagyon rosszak a lakhatási
körülmények. Azt gondolom,
hogy a társadalmi integráció
egyik legfontosabb, ha nem a leg-
fontosabb feltétele a méltó lakha-
tás megteremtése. Ha ehhez hoz-
zákapcsolódik a képzés, az ok-
tatás, a munkahely, akkor beszélhetünk felzárkózás-
ról, sikeres integrációról – fogalmazott Jászai Meny-
hért alpolgármester.

Jászai Menyhért

Fotó: illusztráció/Keleti lakótelep
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Január 25., szombat 19.00 9-tõl 5-ig, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad

19.30 Tengeren, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Január 27., hétfõ 14.00 Ezeregyéjszaka, Eötvös bérlet, Nagyszínpad
19.30 Tanár úr kérem!, Kossuth „A” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Január 28., kedd 10.00 Ezeregyéjszaka, Csipkerózsika bérlet, Nagyszínpad
14.00 Ezeregyéjszaka, Móra bérlet, Nagyszínpad
17.30 Mesterhangszerek bûvöletében, Bérletszünet, Bencs Villa
19.30 Tanár úr kérem!, Kossuth „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Január 30., csütörtök 19.00 9-tõl 5-ig, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.30 Mary és Max, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Január 31., péntek 19.00 9-tõl 5-ig, Déryné bérlet, Nagyszínpad

SZEREPÁLMA LETT A TENGEREN
Ivan Curry alakja és a Tengeren címû színdarab Tóth

Károly életének, színész létének egyik legmeghatározóbb
szerepe és elõadása. A Móricz Zsigmond Színház mûvé-
sze csak szuperlatívuszokban tud róla beszélni:

– Az olvasópróbától kezdve hihetetlen összetalálkozá-
sa ez szövegnek, színészeknek, s a rendezõnek, Göttinger
Pálnak, aki tisztán, érthetõen elõrevetítette a dolgokat.
Olyan szinten kerültünk egy hullámhosszra mindannyi-
an, hogy nem munkának, hanem együtt játszásnak tekin-
tettük már az elsõ pillanattól. Nem volt görcs, megoldha-
tatlannak tûnõ probléma, inkább élmény élmény hátán.
Ha megkérdezték tõlem, van-e szerepálmom, rendre azt
feleltem: nincs. De ha korábban tudtam volna errõl a da-
rabról és szereprõl, akkor biztosan a Tengerent mondtam
volna.

– Nagyon nehéz egy ilyen, alkoholtól lecsúszott figu-
rát eljátszanod?

– Egyrészrõl nem, másrészrõl pedig nagyon. A nem
nehéz része az élettapasztalat. Ami veszélyes benne, hogy
nagyon könnyen át lehet esni a ló másik oldalára. Amikor
a színész csak elgondolja, csak eljátszani próbálja, s nem
megélni, milyen egy részeg ember, akkor nagyon könnyû
túljátszani, ezáltal hiteltelenné válni.

Ivan alakját a családi dráma, a feleségével való viszo-
nya is árnyalja. Baromira gyenge jellem, sokkal egysze-
rûbb neki újra és újra a pohár után nyúlni, a haverokkal
lenni, mint hazamenni a családjához. Megrázni magát és
új életet kezdeni persze nagyon nehéz, sokkal könnyebb
elõre indulni a balhéba, mint visszafordulni.

– Civilként szóba állnál Ivannal?
– Érdekes kérdés... A mai agyammal lehet, hogy kike-

rülném, valószínûleg nem ülnék le vele beszélgetni, sö-
rözni. De ha visszamegyek vagy 30 évet az életemben,
Ivan figurája nem áll nagyon távol akkori énemtõl, leszá-
mítva, hogy még nem volt feleségem, családom. Az alko-
holhoz való viszonya viszont ismerõs.

– Még mûsoron van, s lesz a Tengeren, de már elkezd-
tétek próbálni az Úri murit. Az elsõ kóstoló után hogy
látod, mit várhatunk tõle?

– Azt, hogy biztos jó lesz a vacsora. De most még úgy
vagyok vele, mint aki egy óriási tort ül sok-sok fogással,
iszonyú finom ételekkel, s közben be kell mennie egy
következõ vacsorára, ami még nincs teljesen kész. Nem
félek, a darab jó, a rendezõben, Szõcs Arturban maximáli-

san megbízom, szerintem õ is bennünk. Az eddigi próbák
alapján nagyon jó elõadás jöhet ki belõle. Ami a Tenge-
renben és az Úri muriban közös, az az alkohol, mert mind-
két darabban erõteljesen jelen van.

– Elõtted áll még egy gyerekdarab, a Púpos lovacska
is...

– A lelkemnek rehabilitáció, pihentetõ lesz reményeim
szerint. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a gyerekek sokkal

Fotó: Juhász Éva/Tengeren

õszintébbek, mint a felnõttek. Ha nekik valami nem igazit
adunk, azt nem teszik zsebre, nem otthon beszélik ki,
hanem a helyszínen, az adott pillanatban adnak ennek
hangot. Elõttük csak õszintén szabad játszani, mert ha a
produkciónk nem jó, akkor ott halunk meg.

Úgy gondolom, alkoholról nem lesz szó a MÛvész Stú-
dióban... Szerintem nagyon kellemes, jó elõadást alko-
tunk majd a gyermekeknek.              (Szerzõ: Kováts Dénes)



ÁLLATOK

2020. JANUÁR 24. 13

Néhány nap alatt több százan jelentkeztek a nyíregy-
házi Állatbarát Alapítvány ivartalanítási akciójára. A szer-
vezet erre a programra közel 10 millió forintot nyert ta-
valy az Agrárminisztérium pályázatán, a rendelkezésre
álló összegbõl 285 kutyát tudnak ivartalanítani.

A hazai állatvédõk évek óta elkeseredett harcot vívtak
egy komoly ivartalanítási akcióért. Most megvalósul ez a
célkitûzés, hiszen tavaly az Agrárminisztérium 96 millió
forintot különített el kutyák ivartalanítására. Ezzel a segít-
séggel a nem kívánt szaporulatok világra jövetelét szeret-
nék megakadályozni, ezáltal csökkenhet a kóbor és gaz-
dátlan kutyák száma Magyarországon. Az agrártárca a tá-
mogatás keretében összesen 20 szervezet, mintegy 3000
kutya ivartalanítását finanszírozza.

ZAJLIK AZ ELBÍRÁLÁS

A pályázaton a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány közel
10 millió forintot nyert, a programban elnyerhetõ maxi-
mális összeg 285 kutya ivartalanítására ad lehetõséget. Ez
elsõsorban szuka kutyákra vonatkozik, kanok csak komoly
indoklással kerülhetnek be a programba, a pályázati ki-
írás macskák ivartalanítására nem vonatkozik.

– Folyamatosan érkeznek a gazdiktól a jelentkezések,
nagyon sok e-mailt kapunk. Egy-két héten belül szeret-
nénk elkezdeni az ivartalanítási akciót, jelenleg az elbírá-

lás folyamata zajlik. Nagyon nehéz kiválasztani azokat a
gazdikat, illetve a kutyáikat, akik bekerülhetnek a prog-
ramba, ugyanis a létszám korlátozott. Szigorú feltételek
alapján szelektálunk, a legfontosabb szempont, hogy a
gazdik, akik az ivartalanítási programra jelentkeznek, va-
lóban rászorulók legyenek – magyarázta Novák-Hajtó Éva,
az állatotthon vezetõje.

FONTOS AZ EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS
SZEMPONTJÁBÓL IS

Az ivartalanítás mellett a kutyát chippel és veszettség
elleni oltással látják el, amennyiben nem rendelkezik vele.

Nem kérhetõ csak chip vagy oltás, az ivartalanítás az alap,
a chip és az oltás csak egy kiegészítõ lehetõség. Ha a je-
lentkezõ pozitív elbírálásban részesül, a mûtét a Nyíregy-
házi Állatkórházban történik, a kórház által megadott idõ-
pontban.

– Nõstény kutyáknál az ivartalanítás egy kisebb hasûri
mûtétet jelent. Az operáció egy órát vesz igénybe, gya-
korlatilag a gazdi behozza a reggeli órákban az állatot és
már délután haza is viheti. Hat hónapos kor alatt nem
végezzük el a mûtétet. Fontos tudni, hogy a nõstény ku-
tyák ivartalanításával nemcsak a nem kívánt szaporulat
világra jövetelét akadályozhatjuk meg, hanem jelentõs
szerepe van az egészségmegõrzésben, hiszen komoly
betegségeket elõzhetünk meg a beavatkozással – tette
hozzá dr. Pelle György, a Nyíregyházi Állatkórház kór-
házvezetõ állatorvosa.

Magyarországon több százezer gazdátlan kutya él. A
felelõs állattartás hiánya – melynek fontos eleme az ivar-
talanítás – az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai men-
helyének 150 százalékos telítettségén is megmutatkozik.
A 140 kutya elhelyezésére alkalmas telepen jelenleg 210
állat él. A menhely lakóinak egyötöde kölyökkutya, több-
ségük még 3 hónapos sincs.

Jelentkezni e-mailben: allatbarat@allatbarat.com

(Szerzõ: Helmeczy Éva)

A Nyíregyházi Televízió állatbarát mûso-
rának következõ adásában a Nyíregyházi
Állatpark Zöld Piramisába a „Félelem bar-
langjába” kalauzoljuk el Önöket! A barlang
olyan állatoknak ad otthont, amelyektõl ok-
kal, ok nélkül vagy babonából irtózunk. Az
állatvilágban az anyai gondoskodás fajon-
ként változó. Míg az egyik faj nõsténye félt-
ve vigyázza kölykét, addig a másik kevésbé
törõdik kicsinyével. Hogy valójában ki,
mennyi energiát fektet be az utódnevelés-
be, a SóstóZoo-ban ennek járunk utána.
Egyre népszerûbb házi kedvenc a nyuszi.
Ami nem véletlen, hiszen amellett, hogy

bûbájos, pihe-puha, csendes kisállat,
könnyen szobatisztaságra szoktatható, és ha
foglalkozunk vele, minden mókából kive-
szi a részét. Mûsorunkban ötleteket adunk
a tapsifülesek tartásához. És, magazinunk
stábja egy terápiás kutyamaszszázsra is el-
látogatott. A masszázs sikeresen alkalmaz-
ható mozgásszervi betegségben szenvedõ
kutyáknál, balesetes négylábú barátaink re-
habilitációjára, idõskori problémák esetén
és a fájdalom csillapításában is segíthet.

Vetítés: január 29. 18:30. Ismétlés: január
30. 19:30, február 1. 22:00, február 2. 20:30.

Szerkesztõ-mûsorvezetõ: Helmeczy Éva.

INGYEN IVARTALANÍTJÁK A KUTYÁKAT
FOLYAMATOSAN LEHET JELENTKEZNI

Fotó: Állatbarát
Alapítvány

TERÁPIÁS KUTYAMASSZÁZS IS A KÉPERNYÕN
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VOLT MIT ÜNNEPELNI EGYÉNI CSÚCSOKKAL KEZDTEK A FÓKÁK

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

 Január 26., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Vasas nõi röplabdamér-
kõzés ismétlése

Megtelt a Kodály Zoltán iskola hangver-
senyterme pénteken este. A Spartacus Tor-
na Club második alkalommal tartotta meg
Díjkiosztó Gáláját és Jótékonysági Bálját.

Volt mit ünnepelni, hiszen a 2018-ban –
a Révész Cégcsoport társadalmi szerepvál-
lalásaként – létrehozott klubnál ma már 140
gyerek aerobikozik rendszeresen, és tavaly
a versenyekrõl több éremmel tértek haza.
Számos egység részt vett a Magyar Kupa
döntõjében, és volt, amelyik meg is nyerte
korcsoportját! Köszöntötték az est során a
versenyzõket, edzõket, de azokat a kicsi-
ket is, akik még óvodások, és pár hónapja
kezdték el a sportágat. A Nyíregyházán
épített 1000 négyzetméteres edzõterem
egyedülálló, olyan sporttalajjal rendelkezik,
melyet a világbajnokságokon használnak.

A Szpari „kishúga” folyamatosan gyarap-
szik, és 2020-ban is jó esély van arra, hogy
érmeknek örülhetünk majd. A Díjkiosztó
Gála után szervezett Jótékonysági Bál tel-
jes bevételét a fiatalok versenyeztetésére
fordítják, de a bál célja az is volt, hogy a
szülõk jobban megismerhessék egymást.

A Csongrád megyei Szentesen indítot-
ták a versenyévet a Nyíregyházi Fókák.
Az egynapos nemzetközi megmérettetés
azért is volt jelentõs a szenior úszók éle-
tében, mert a hazai szövetség ebben az
évben ünnepli megalapításának 50. évfor-
dulóját.

Hagyományosan az év elsõ versenyén
adják át az elõzõ évi pontverseny helye-
zettjeinek járó díjakat is. 2019-ben az egye-
sületek vetélkedésében az elõkelõ 6. he-
lyezést szerezte meg az egy éve alakult
nyíregyházi csapat, míg a férfiak korcso-
portfüggetlen pontversenyében Cseh Imre
a 3. helyezésért járó kupát vehette át. A
jubileum tiszteletére hirdetett összetett
sprintverseny (50 m pillangó, 50 m hát, 50
m mell, 50 m gyors) teljesítéséért rajta kí-
vül Bódi Szabolcs és Hudáky Zoltán vett át
emlékérmet. Az egyesület két új tagja, Ba-
lázs Szabolcs és Deák Ottó is bemutatko-
zott. Az egyéni számok közül 1500 méte-
res gyorsúszásban, amely egyben országos
bajnoki futam, Cseh Imre egyéni csúccsal
a harmadik helyen végzett korcsoportjában

és ugyanilyen pozícióban zárt 50 méteres
pillangóúszásban is.

Bódi Szabolcs 200 méteres hátúszásban
szerzett második helyezésével gyarapította
az érmek számát. Az egyesület a váltóver-
senyekben is képviseltette magát, 4x100 mé-
teres férfi vegyesúszásban az elsõ helyen
zártak korcsoportjukban a Hudáky, Cseh,
Bódi, Balázs összeállításban. A csapat kö-
vetkezõ versenye a februári, százhalombat-
tai rövidpályás országos bajnokság lesz.

Eredményesen szerepeltek a szenior
úszók Szentesen

A Spartacus Torna Club több egysége is érmeket szerzett 2019-ben

Bemutatót is tartottak az aerobikosok
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PROGRAMOK

SZALAGAVATÓ AZ                   MÛSORÁN

A Nyíregyházi Televízió szalagavatós sorozatában
január 25-én, szombaton a Nyíregyházi SZC Wesse-
lényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiu-
ma, valamint a Nyíregyházi RIDENS Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kol-
légium végzõsei mutatkoznak be.

Adásidõk: szombat 20:30, vasárnap 9:30, 20:00, kö-
vetkezõ hét szerda 20:00, csütörtök 8:30.

A BURATTINÓ BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSAI: január 25-
én 16.00: Farkas és Róka a lakodalomban. 26-án 10.00:
Dr. RaVaszil. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület
II. emelet.

ALVÉGESI PÓTSZILVESZTER január 25-én 19.00 órától az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. Zenél a VOX Együttes. Asztal-
foglalás: 42/462-400, 30/369-4499.

ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ – interaktív zenés mesejáték a
Napraforgó Meseszínház elõadásában január 26-án 11.00
órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

MAGASAN-MÉLYEN – Börcsök Attila grafikusmûvész ki-
állítása a Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ: feb-
ruár 27-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.

ZÁRÓKIÁLLÍTÁS. A IX. Nyíregyházi Nemzetközi Famet-
szõ Mûvésztelep zárókiállítása a Nyíregyházi Városi Galériá-
ban. Megtekinthetõ: február 27-éig.

SENIOR TORNA minden kedden a Jósavárosi Mûvelõdési
Házban.

AZ „ALKOTÓ IDÕSEK” PÁLYÁZATI ANYAGÁNAK KIÁL-
LÍTÁSA a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekinthe-
tõ: február 28-áig.

ELÕADÁS. 80 nap alatt a Föld körül Ugyan Anitával – Az
amishoktól Hollywoodig (Az USA szélsõséges arcai) – janu-
ár 31-én 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

BABA-MAMA HORDOZÓS TÁNC
A 2013-ban indult ingyenes, az önkormányzat ál-

tal szervezett Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat
népszerû és sokak által közkedvelt programjai mellett
az új évben újfajta mozgásrendekkel is találkozhat-
nak a nyíregyháziak. Ennek egyike a Baba-mama tánc,
amely a Lógjunk Anyuval Egyesületnek köszönhetõ-
en egyre több édesanya és babája számára elérhetõ.

A Baba-mama táncot a Korzó II. emeletén, a tánc-
teremben tartja minden kedden a Lógjunk Anyuval
Egyesület elnöke, Magyar Nóra. Gyülekezõ 9:45-kor
van, a táncolás pedig 10:00–11:30 között zajlik. Ezt a
mozgásformát is egészen május 31-ig ingyenesen ûz-
hetik az arra vágyó anyukák és babáik.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

HELYTÖRTÉNET

2020. JANUÁR 24.16

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
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PORZSOLT ISTVÁN EMLÉKÉRE
Porzsolt István 1910. január 26-án

született Anarcson. A felmenõi között
református lelkészekkel büszkélkedõ
Porzsolt maga is elvégezte a teológi-
át, neve mégis elsõsorban a tanító- és
a tanárképzéssel köthetõ össze. Ma-
gyar–német szakos középiskolai tanári
oklevelének birtokában a Leánykálvi-
neum Tanítónõképzõ Intézet elõbb
helyettes, majd rendes tanárává ne-
vezték ki 1933-ban. Egy tanév erejéig
a bázeli egyetemen teológiai, pszicho-
lógiai és pedagógiai ismereteit bõví-
tette, 1937 õszén pedig záró lelkész-
képesítõ vizsgát tett.

1938-ban a Tanítóképzõ helyettes
igazgatója lett. 1939-ben megszerez-
te a kiegészítõ képzést a tanítóképzõk-
ben való tanításhoz, Debrecenben lelkésszé szentelték,
majd megházasodott. 1943-tól már kinevezett igazga-
tóként látta el az iskolaigazgatás, az intézethez tartozó
internátus pénzügyeinek kezelését és a lelkészi munka-
köri feladatokat. 1946-ban iskolájában szervezték meg
a dolgozók tanítóképzõjét, amely vezetése alatt mûkö-
dött 1952-ig. A szabadmûvelõdési tanács elnökévé vá-
lasztotta, ennek a keretében tartott népmûvelõ elõadá-
sokat. Az iskolák államosítását követõen is megmarad-

hatott a Tanítóképzõ igazgatójának,
ahonnan 1957-ben bocsátották ki
az utolsó képesítõzõket. Ugyaneb-
ben az évben elsõk között kapta
meg a Kiváló tanár kitüntetést.
Nagy szerepe volt a Felsõfokú Ta-
nítóképzõ és a Tanárképzõ Fõisko-
la megszervezésében. Az elõbbi-
nek 1959-tõl 1962-ig, az utóbbinak
1962-tõl 1973-ig fõigazgató-he-
lyettese volt. A fõiskolán a peda-
gógiai tanszéket is vezette, miköz-
ben segítette munkatársai tudomá-
nyos kutatómunkáját, elõadásokat
tartott, cikkeket írt, lektorált.

1973-ban vonult nyugalomba.
Búcsúbeszédében annak a remé-
nyének adott hangot, hogy „több

ezerre menõ tanítványaimnak – legalábbis töredékük –
szívébe, lelkébe ezt a hajlamot, szándékot, életvitelt igye-
keztem beoltani, vonzóvá és követendõvé tenni: a neve-
lõi hivatás lényegét, a szüntelen önképzés, a tanulás sze-
retetének vonzó varázsát”. 1986. december 12-én hunyt
el. Több megyei tehetséges diák büszkélkedhet azzal,
hogy a róla elnevezett ösztöndíjban részesítették.


