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ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA
A Margaréta Óvodában is tudatosan készítik fel a gyerekeket a környezetvédelem-

re. A Zöld Óvoda program keretein belül kiváló lehetõséget biztosítanak a pedagógu-
soknak, hiszen saját kreativitásukkal valósíthatják meg szakmai elképzeléseiket. Az
óvodapedagógusok fontosnak tartják, hogy a gyerekeknek már fiatalon felhívják a
figyelmüket a természet szeretetére és megóvására, felelõs környezetvédelemre és az
újrahasznosításra. Az óvodában a fenntarthatóságra nevelés elvei alapján folyik a
nevelõmunka. Az intézmény 2018-tól a Magyar Madártani Egyesület tagja és a „Ma-
dárbarát Óvoda” címet is büszkén viseli. Illetve a Mezõgazdasági Múzeum minden
évben kiírja a Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda pályázatát, amelyben ki kell fejte-
ni, hogy a gyermekek egészségtudatos, környezettudatos nevelésében milyen ered-
ményeket értek el. A Margaréta Óvoda 2008-ban pályázott elõször a Zöld Óvoda
címre és a múlt héten vehette át Budapesten az Örökös Zöld Óvoda címet is.

EGYRE NAGYOBB A KERESLET A SZAKEMBEREKRE
2020. január 1-tõl változott a szakképzési törvény. A

jövõben technikumok és szakképzõ iskolák várják a nyol-
cadikosokat. A február 19-ei határidõig, vagyis a jelent-
kezési lapok beadása napjáig még minden fórumot meg-
ragad a Szakképzési Centrum a szakmák népszerûsítése
ügyében.

A jövõben az lesz versenyképes, aki ért az okos-
gépekhez is. Hangzott el a hétfõi sajtótájékoztatón. A tan-
tervi lehetõségek mellett egy nagyvállalat, illetve a KKV-k
közül a tavalyi esztendõben Az Év Vállalkozása díjjal ki-
tüntetett cég képviselõje vállalta, hogy a lehetõségekrõl
tájékoztatja a diákokat és a családokat.

– Munkaerõigény leginkább egyrészt a karbantartási
szakmákat érinti. Akár mûszerész, akár mechanikai kar-

bantartókról beszélünk, sok ilyen embert foglalkoztatunk,
és mindig vannak felvételek. Másrészt pedig CNC forgá-
csolókat, nekik is tudunk folyamatosan munkát ajánlani,
csakúgy, mint bármilyen más mûszaki képesítéssel ren-
delkezõknek – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Nemes
Attila, a Michelin Hungária Kft. gyárigazgatója.

ÉRDEMES SZAKMÁT TANULNI
A kis- és középvállalkozásokat Soltész Attila, a szakma

nagykövete képviselte, aki maga is bánkis diák volt, ez-
után lett mérnök. Ma egy 100 embert foglalkoztató kö-
zépvállalkozást vezet, melyben gépalkatrészeket, gépe-
ket gyártanak és szerelnek.

– Alapvetõen azt tudom tanácsolni a fiataloknak, hogy
tanuljanak szakmát. Évtizedek óta azt tapasztaljuk, hogy

bizony vannak hiányszakmák és óriási a kereslet a szak-
emberek iránt. Ráadásul pont ezért nagyon jó kis fizetése-
ket lehet kapni szakemberként – emelte ki Soltész Attila, a
4S-2000 Kft. ügyvezetõje.

– A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 iskolája 174
szakmát tanít majd, melyek szerepelnek az Országos
Képzési Jegyzékben – tette hozzá Gurbánné Papp Má-
ria, a Nyíregyházi SZC fõigazgatója, kiemelve: szep-
tembertõl valamennyi szakképzõ iskolában tanuló diák
ösztöndíjat kap. A technikumban 7 ezer forintot, a szak-
képzõ iskolákban pedig 14 ezret havonta, illetve ha
szakirányú oktatásban a munkaszerzõdés keretében fog
majd tanulni, a minimálbér 50 vagy 70 százalékát is
kaphatja.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

FÖLDÖN ÉS VÍZBEN, MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!

Január 20-án ismét elstartoltak a Mozdulj Nyíregyháza! mozgásformái, az órarendbe pedig új elemek is kerültek.
Ilyen például a nõi vízi torna. A vizes mozgásforma minden korosztály számára ajánlott, izomerõsítésre, koordiná-
ciójavításra, a keringés fokozására, az állóképesség növelésére. Fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik, meg-
szünteti a hátfájást és a görcsöket, oldja a stresszt. A foglalkozásokat tartó Trizner-Szabó Anita elõzetes bejelentke-
zés után minden kedden 18.30-tól a görögkatolikus általános iskolában várja az érdeklõdõket.
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BABAZÁSZLÓ MOZGALOM – EGY KEDVES GESZTUSSAL
KÖSZÖNTHETJÜK AZ ÚJSZÜLÖTTEKET NYÍREGYHÁZÁN

A nyíregyházi Együtt a Családért Kulturális Egyesület
tavaly óta a Három Királyfi, Három Királylány mozga-
lom helyi szervezete lett. A mozgalomhoz csatlakozva
szeretnék elérni, hogy Nyíregyházán is megvalósuljanak
azok az országos kampányok, amelyet a Három Királyfi,
Három Királylány szervez – ilyen a babazászló ötlete is.

A már 10 éves mozgalom egyre nagyobbá növi ki ma-
gát és népszerû emberek is támogatják a mûködésüket,
mint például Lovasi András, Böjte Csaba vagy Pál Feri atya.

KAMPÁNY ORSZÁGSZERTE

Ha már az ismert embereknél tartunk, érdemes meg-
említeni a nagyszerû színészt és színházigazgatót,
Oberfrank Pált is, akinek a nevéhez fûzõdik a babazászló
ötlete.

– Egy gyászlobogós házat vettem észre, és elgondol-
kodtam azon, hogy milyen sokan gyászolhatják a család-
tagjukat, szomszédjukat, munkatársukat. Elgondolkodva
a helyzeten, születésen, halálon, elhatároztam, hogy a
gyászzászló mintájára babazászlót dolgozok ki – mondta
el Oberfrank Pál.

MÁR NYÍREGYHÁZÁN IS VAN RÁ LEHETÕSÉG!

– Országos szintû és reményeink szerint hagyományte-
remtõ kezdeményezést indítottunk útjára, melynek kere-
tében a csatlakozó önkormányzatok, közintézmények, ott-
honok és magánházak egyaránt zászlót tûznek ki épüle-

teikre, ha újszülött érkezik közéjük – írja a Három Király-
fi, Három Királylány weboldala.

A mozgalom nyíregyházi partnere az Együtt a Csalá-
dért Kulturális Egyesület.

– Szeretnénk, ha 2020-ban is útjára tudnánk indítani a
babazászlós kezdeményezést Nyíregyházán. Ez azt jelenti,
hogy minden új élet születésekor, a gyermeket neméhez
illõ babazászlóval köszöntünk, melyet a szülõk kitûzhet-
nek házuk, lakásuk ablakába, ajtajára, így tudatva kör-
nyezetükkel az új jövevény érkezését. Várjuk kismamák
jelentkezését, akik élnének a babazászló kölcsönzésével,

ami természetesen költséggel nem jár, de akár meg is vá-
sárolható. A zászlók egyelõre korlátozott számban érhe-
tõek el, de célunk, hogy egész évben méltó helyükön lo-
bogjanak! – hangsúlyozta Turóczi Kinga koordinátor.

További információkért látogassák meg a Három Ki-
rályfi, Három Királylány weboldalát, a nyíregyházi
csatlakozást illetõen pedig keressék Turóczi Kingát az
alábbi telefonszámon: 06-30/244-5743 vagy e-mail-
ben: egyuttacsaladert@gmail.hu.

(Szerzõ: Borbély Szabina Niké)

ÉLETMENTÕ: AZ ELSÕ NAPOKBAN MÁR
NEGYEDMILLIÓAN LETÖLTÖTTÉK

Elindult a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Or-
szágos Mentõszolgálat új, ÉletMentõ elnevezésû appliká-
ciója, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a segélyhí-
vást. Az elsõ napokban már negyedmillióan letöltötték és
naponta 10–15 valódi segélyhívás be is érkezik róla.

Az ÉletMentõ applikáció az összes magyarországi mo-
bilszolgáltató ügyfelei számára ingyenesen elérhetõ. Az
alkalmazás amellett, hogy pontos helymeghatározást tesz
lehetõvé, megjeleníti a mentõk számára az elõre feltöltött
egészségügyi adatainkat is.

LEGKÖNNYEBBEN ÉS LEGGYORSABBAN

– Az új applikációnk, az ÉletMentõ alkalmazás arról szól,
hogy hogyan tudunk legkönnyebben, leggyorsabban segít-
séget hívni, ha bajba kerülünk – kezdte a tájékoztatást Gyõrfi
Pál, az Országos Mentõszolgálat sajtószóvivõje. Az alkal-
mazás lehetõvé teszi, hogy fontos adatainkat (például is-
mert betegség, kezelés, gyógyszerérzékenység stb.) elõre
megadjuk, így azok egy gombnyomásra a segélyhívással
azonos idõben megjelennek a mentésirányítóknál – csak-
úgy, mint a helymeghatározásunk, vagy éppen, hogy tele-
fonunknak milyen a töltöttségi szintje, ami a készülék le-
merülése esetére hasznos információt jelenthet.

POZITÍVAK A VISSZAJELZÉSEK

Gyõrfi Pál hozzátette, az ÉletMentõ applikációt, a nagy
elõnyei miatt is, nem véletlen, hogy már az elsõ héten
nagyon sokan letöltötték, és a visszajelzések is pozitívak.

– Az emberek értik és érzik azt, hogy az applikációval
az Országos Mentõszolgálat segíteni szeretne nekik. Az
elsõ napokban 250 ezren töltötték le a mobiljukra, ami
egy óriási eredmény, és azt is látjuk, hogy sokan használ-
ják. Napi 10–15 valódi segélyhívás érkezik már az appli-
káción keresztül.

ügyi vészhelyzetrõl van szó, akkor az applikáció nagyon
jó megoldás. Különösen ki tudjuk használni az elõnyeit,
ha saját magunkhoz akarunk mentõt hívni, hiszen abban
az esetben fog hasznosulni az a sok-sok információ, amit
elõre már az applikációban megadhattunk.

SZÍV CITY – ÚJRAÉLESZTÉS, ÖNKÉNTESEKKEL
Az Országos Mentõszolgálatnak az ÉletMentõ appliká-

ció nem az elsõ alkalmazása, hiszen létezik a Szív City is.
Ez egy virtuális közösség, melynek önkéntes tagjai készek
megmenteni a keringésleállás köztéri áldozatait. Ennek az
applikációnak a letöltésével és a regisztrációval vállalják,
hogy ha a közelükben valakinek megáll a szíve, az Orszá-
gos Mentõszolgálat riasztására a helyszínre sietnek és mie-
lõtt a mentõ megérkezik, hozzáfognak az újraélesztéshez.
A sajtószóvivõ kiemelte, ezen alkalmazásukat már közel
40 ezren letöltötték, és sok-sok ember életét meg tudták
menteni így.                                     (Szerzõ: Bruszel Dóra)

LEHET TESZTELNI
– Bár már sokszor felhívtuk rá a figyelmet, még min-

dig elõfordul, hogy egyes felhasználók, miután letöltöt-
ték telefonjaikra az applikációt, „véletlenül” éles riasz-
tást kezdeményeznek. Megnyomják a segélyhívó gom-
bot, pedig erre van egy tesztgomb, a bal felsõ sarkában a
képernyõnek. A tesztgomb megnyomása után ugyanis
ki lehet próbálni az applikációt. A vészhelyzeti hívást
hagyjuk arra az esetre, ha valóban szükség van rá.

DIGITÁLIS ADATCSOMAG ÁLL RENDELKEZÉSRE

Az ÉletMentõ applikáció hívásai ugyanúgy „klasszikus”
segélyhívások, csakhogy itt már a hívás fogadásakor ren-
delkezésre áll – és a monitoron látható – egy digitális adat-
csomag rólunk.

– Ha egyértelmûen mentõre van szükség, és egészség-

Fotó: Vodafone Magyarország
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CSAK AKKOR ÉPÜL KÖRFORGALOM, HA A KORÁNYIN ÉLÕK IS
AKARJÁK: JÖVÕ HÉT PÉNTEKIG DÖNTHETNEK

 
Jövõ hét péntekig átgondolhatják a Korányi Frigyes

utca és a Csaló közi keresztezõdésben élõk, hogy tá-
mogatják-e a körforgalom megépítését. Errõl szüle-
tett megállapodás hétfõ este a városházán, a témá-
ban rendezett lakossági fórumon. A zsúfolásig meg-
telt teremben többféle álláspont ütközött, a vita
ugyanis egy 1900 négyzetméteres zöldfelület miatt
alakult ki. Ez, bár az önkormányzat úgy tudta a ren-
delkezésre álló adatok alapján, hogy az övé, kiderült,
226 ingatlantulajdonos birtokában van és egyelõre az
építkezés útjában áll – mindezt egy földhivatali, tér-
képészeti és területszámítási hiba okozta. Az önkor-
mányzat a lakók egy kérését már figyelembe vette,
most az érintetteken a sor, hogy döntsenek a közle-
kedõk ezreit érintõ, balesetveszélyes keresztezõdés
fejlesztésének elfogadásáról.

Zsúfolásig megtelt a városháza Krúdy terme hétfõ este.
A Korányi Frigyes és a környékbeli utcák lakói is úgy gon-
dolták, részt kell venniük azon a lakossági fórumon, amit
a Korányi és a Csaló köz keresztezõdésében épülendõ
körforgalom ügyében hívtak össze. Az ügy jelentõségét
bizonyítja, hogy ez már a második ilyen találkozó volt.

  EGY HIBA OKOZTA
A vita tárgya az, hogy az önkormányzat egyelõre nem

tudja megépíteni a körforgalmat, mert azt egy 1900 négy-
zetméteres, jelenleg 226 ingatlantulajdonos birtokában
álló, forgalomképtelen magánterület akadályozza, ami-
nek egy részét érintené a beruházás. Az önkormányzat
képviseletében Kósa Árpád kabinetvezetõ elmondta, a
problémát egy évtizedekkel ezelõtti földhivatali, térké-
pészeti és területszámítási hiba okozta; a területrõl a hi-
vatalos iratok alapján úgy tudta az önkormányzat, hogy
a tulajdonában van, ezért is tervezte és kezdte volna
megvalósítani a fejlesztést.

  KÖZÖS ÉRDEK A MEGÉPÜLÉSE
Hozzáfûzte, az itt élõk és az összes városlakó elemi

érdeke, hogy megépüljön a körforgalom a Korányi és Csa-
ló köz keresztezõdésében, ám az önkormányzat elvi,
etikai kérdésnek tartja, hogy ehhez járuljanak hozzá,
egyezzenek bele az ott élõk. Kifejtette, az önkormány-
zat jelképes összeget, 5000 forintot ajánlott fel ingatla-
nonként a tulajdonosoknak, mondván, más városrészek-
ben az ott élõk komoly pénzekkel járulnak hozzá egy
útfejlesztéshez.

SOK HELYEN INKÁBB KÉRNEK, FELAJÁNLANAK

Végül leszögezte, a Korányi lakói nélkül a város nem
épít körforgalmat, ha az itt élõk nem akarják, akkor nem
valósul meg a beruházás, pontosabban majd máshol. –
Ha a városban valahol másutt építünk utat, akkor a tulaj-
donosok ott területet felajánlanak. Sok olyan példa van az
országban, ahol a lakosok fizetnek azért, hogy fejlesszünk
egy területet, építsünk utat – jelentette ki Kósa Árpád.

 GARANCIÁT VÁRNAK
A lakossági fórumon többféle vélemény hangzott el. A

tulajdonosok közül volt, aki az ott lévõ 10–15 éves fákat
féltette, volt, aki úgy gondolta, hogy a körforgalomhoz nem
kellene járdát építeni, mert akkor kisebb területet igényel-
ne. Dr. Együd Katalin, az egyik tulajdonos azt mondta,
nem ellenzik a körforgalmat, de garanciát szeretnének
kapni arra, hogyha átadják a városnak ezt a területet, ak-
kor azzal nem él majd vissza az önkormányzat, további
fejlesztésekre hivatkozva.  

NEHÉZKES A KÖZLEKEDÉS
Mások egyértelmûen támogatták a körforgalom megépí-

tését, mondván, a csúcsforgalom idején mellékutakról alig
lehet kifordulni a Korányira, a keresztezõdés rendkívül bal-
esetveszélyes. Olyan vélemény is elhangzott, hogy ha a

tulajdonosok most nagy pénzre számítanak az eladásból,
akkor inkább gyûjtést rendeznek számukra, hogy végre le-
mondjanak az egyébként forgalomképtelen területrõl.

BALESETVESZÉLYES KERESZTEZÕDÉS
Köteles István például támogatta a körforgalom meg-

építését, sõt, a városvezetés figyelmébe ajánlotta a Gádor
Béla utcát, ahol szintén szükség lenne körforgalomra.
Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselõ, aki szin-
tén ott él, elmondta: a Csaló közbõl a Korányira kis ívben
is bravúr kikanyarodni. Mindenképp támogatja a megva-
lósítást. Megérti, hogy kellemetlenséget okoz a környé-

ken lakóknak. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy
pont ezen a környéken felgyorsulnak az autók, biciklis-,
gyalogosbaleset nem egy történt már ott.

ITT MÉG NINCS JÁRDA
Lövei Csaba, a terület önkormányzati képviselõje úgy

látja, egy városban kell gondolkodni, a Korányin például
ez az egy szakasz maradt, ahol nincs járda. Kérdésként
feltette, hogy mi lesz a Lengyel utcával? Mert sokan a Csaló
köz és a Kalevala sétány mellett ezt használják menekü-
lõútként. Ugyanakkor leszögezte: támogatja a körforga-
lom megépítését.

FEBRUÁR 7-IG DÖNTHETNEK
A fórumon kiderült az is, hogy a körforgalom közelébe

tervezett buszöböl az itt élõk kérésére nem épül meg, ezt
a kompromisszumot elfogadta a város. Dr. Szemán Sán-
dor címzetes fõjegyzõ tájékoztatása szerint az érintettek
jövõ hét péntekig kapnak gondolkodási idõt, hogy elfo-
gadják-e ebben a formában a fejlesztést, hozzájárulnak-
e, hogy jelképes összegért a város tulajdonába kerüljön
az 1900 négyzetméteres, forgalomképtelen zöldfelület,
tehát  február 7-ig várják az érintett ingatlantulajdonosok
visszajelzését a vagyongazdálkodási irodán. Az önkor-
mányzat az érintetteket a döntésükrõl tájékoztatni fogja.
Ha a többség támogatja, akkor nemsokára elkezdõdhet
az építkezés, ha nem, akkor más városrészben élõk jár-

A Korányi és a Csaló köz keresztezõdése. Itt épülne új körforgalom.

nak majd jól, hiszen a forrás nem vész el. De egyelõre
bíznak a pozitív végkicsengésben, és a közszemlére tett
látványtervek megvalósulásában – az érintettek és a köz-
lekedõk ezreinek közös megelégedésére.

  (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

OLVASÓI LEVÉL

NÉHÁNY EMBER „DÖNT” RÓLUNK?
Tisztelt Szerkesztõség!

Hallom újságíró barátomtól, meg olvastam a médiá-
ban, hogy volt a héten egy lakossági fórum a Korányin
épülõ körforgalom ügyében. Vagy nem épülõ? Hát ép-
pen ez a kérdés. Mint a tágabb környéken lakó, és azon
a keresztezõdésen naponta áthaladó nyíregyházi lakos,
mélységesen fel vagyok háborodva azon, hogy néhány
ember packázhat sok ezer emberrel, a biztonságunk-
kal. Döbbenten olvastam, hogy õk „dönthetnek” arról
jövõ péntekig, hogy akarják-e a körforgalmat vagy sem.
Csak azért, mert az a zöldterületnek mondott rész a
sorházuk elõtt az õ tulajdonukban van, így a várost „zsa-
rolják”, vagy pumpolnák meg, hogy fizessen, hogy az
õ érdekükben is (!) körforgalmat építhessen a környék-
re. Kérdem én: hát kik õk? Ez a demokrácia? A keve-
sebbek érdeke a többség fölött? Azt mondják, ami elõt-
tük van, magánút, az a zöld sáv a Korányi út széléig
meg szintén magánterület. Az a sokszor gazos, ahol nem
folytatódik a járda, meg ami miatt a bicikliutat is kacs-
karingóztatni kellett a Korányin? Gratulálok! Az nem
zavarja ezeket a pénzsóvárokat, hogy ki tudja hány ezer
ember megy el arra naponta? Õk hogy mennek át a
túloldalra zebra nélkül?? Szabálytalanul? Csak nem...
Mert máshogy nem tudnak. Most a város építene nekik
(nekünk, mindenkinek!) egy biztonságos keresztezõdést,
de õk merõ pénzügyi érdekbõl inkább betartanak. Ne-
künk. Ha legközelebb elütnek ott valakit, majd egyesé-
vel becsöngethetünk megköszönni? Vagy szervezzünk
tüntetést, élõláncot a magántulajdonuk elé, hogy feléb-
redjenek? Egyik rokonom olyan utcában lakik, ahol
végre utat épített az önkormányzat. Õk maguktól aján-
lottak fel pár négyzetmétert a sajátjukból, hogy egyál-
talán aszfaltjuk legyen, meg elférjen az új út. Ennek a
kényes csapatnak meg még fizessünk, hogy jót tegye-
nek velük is? Mert a város pénze a mi pénzünk is...
Olvasom, hogy ha nekik nem kell, viszik máshová. Igen
ám, de a probléma még attól ott marad a Korányin.
Magánemberként kérem, hogy a magánútjuk egy ré-
szét, mert állítólag csak néhány négyzetmétert érint,
tegyék járhatóvá a köz számára, ha már valamelyik hi-
vatal tévedett. Ha nem, megyünk tüntetni. Velünk ne
szórakozzanak!

Zsúfolásig megtelt a városháza Krúdy terme
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IDÉN MÁR KÖZEL FÉLSZÁZAN KIMONDTÁK A
BOLDOGÍTÓ IGEN-T NYÍREGYHÁZÁN

Tavaly 682 esküvõt tartottak Nyíregyházán, és az év
eleji adatokból az látszik, hogy vélhetõen a házasságkö-
tési kedv 2020-ban sem csökken. Szerdáig 236 pár jelez-
te az anyakönyvi hivatalban, hogy össze akarják kötni az
életüket, méghozzá Nyíregyházán. Január 28-ig pedig már
negyvenen ki is mondták a boldogító igen-t.

Dr. Grósz Péter, a városháza Igazgatási Osztályának
osztályvezetõje a Nyíregyházi Napló megkeresésére el-
mondta, az esküvõk tekintetében a legnépszerûbb a má-
justól augusztus végéig terjedõ idõszak. Házasságot a vá-
rosháza Váci termében, a Gróf Károlyi Ferenc házasság-
kötõ teremben, valamint külsõ helyszínen lehet kötni Nyír-
egyházán.

– A városháza Váci Mihály termében házasság csak
munkaidõben köthetõ. Ebben az esetben nem kell anya-
könyvi többletszolgáltatási díjat fizetni. A Gróf Károlyi Fe-
renc házasságkötõ terem viszont nyíregyházi állandó be-
jelentett lakcímmel rendelkezõk számára házasságkötés
céljából 7800 forint többletszolgáltatási díj megfizetése
esetén vehetõ igénybe. Mindezeken felül természetesen
külsõ helyszínen is ki lehet mondani a boldogító igen-t.
Ennek összege Nyíregyháza közigazgatási területén belül
59 000 forint. (Amennyiben az adott helyszínen korábban
házasságkötés még nem történt, úgy a feltételek vizsgála-
ta érdekében tartott elõzetes helyszíni szemlét követõen
engedélyezi a házasságkötést a jegyzõ.) A házasság hiva-
tali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidõn kívüli
megkötését a pároknak külön kérelmezniük kell. A há-
zasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidõn kí-
vüli megkötését a jegyzõ a szándék bejelentésétõl számí-
tott 8 napon belül engedélyezi. Az elkövetkezõ idõszakra
egyébként a bejelentkezõkbõl 19 pár külsõ helyszínen
szeretne házasságot kötni – magyarázta.

Az igénybe vehetõ szolgáltatások, helyszínek és díjak
vonatkozásában az érdeklõdõk keressék bizalommal a
polgármesteri hivatal anyakönyvvezetõit, illetve a vonat-
kozó rendelet megtalálható a hivatal honlapján is.

EGYRE TÖBBEN TARTJÁK MEG
SZÜLETÉSI NEVÜKET

Az osztályvezetõ a névviselési formák tekintetében el-
mondta, az utóbbi idõben a kettõs családi név a leggya-
koribb, de egyre többen tartják meg a születési családi
nevüket is.

IDÕPONTFOGLALÁSI RENDSZER IS MÛKÖDIK

Idén már mûködik a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatain egy idõpontfoglalási rendszer, így házassági
szándék bejelentése esetén is célszerû elõzetesen
interneten vagy mobilapplikáció segítségével idõpon-
tot foglalni.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

EGYÜTTESEN KELL BEJELENTENI

A házasulók a házasságkötési szándékukat együtte-
sen, személyesen jelenthetik be, amelyrõl az anya-
könyvvezetõ jegyzõkönyvet vesz fel. A jegyzõkönyv
felvételére a házasságkötést megelõzõen legkorábban
1 évvel, legkésõbb azonban az eseményt megelõzõ 31.
napon van lehetõség. A bejelentkezéshez szükséges: a
személyazonosság és az állampolgárság igazolására
szükséges okmányok (személyazonosító igazolvány, út-
levél, lakcímkártya), valamint nõtlen és hajadon csalá-
di állapot kivétele esetén elvált, özvegy családi állapo-
tát igazoló anyakönyvi okirat, záradékolt házassági,
halotti anyakönyvi kivonat bemutatása, vagy elõzetes
rögzíttetése az elektronikus anyakönyvbe, születési
anyakönyvi kivonat bemutatása, vagy elõzetes rögzít-
tetése az elektronikus anyakönyvbe.

JEGYESOKTATÁS: FELKÉSZÍTÕ KURZUS INDUL A HÁZASÉLETRE
Az esküvõ megszervezése egy aprólékos, sok teendõ-

vel járó feladat, számos részletre oda kell figyelni annak
érdekében, hogy minden tökéletes legyen a nagy napon.
A közös élet azonban csak ezt követõen kezdõdik. Bol-
dog házasságban pedig igenis lehet élni – erre készít fel a
jegyesoktatás, már a nagy nap elõtt.

A római katolikus egyháznál például azok a jegyes-
párok, akik egyházi házasságot szeretnének kötni,
jegyesoktatáson kell részt venniük. Felföldi László plé-
bános atya azt mondja, ennek célja, hogy a jegyesek meg-
felelõ módon felkészüljenek a házasság szentségére, a
keresztény családi életre. A római katolikus egyház
ugyanis azt vallja, hogy érdemes megmutatni a fiatalok-
nak: igenis lehet, és azt is, hogyan lehetséges boldog
házasságban élni. Ez ugyanis nem a véletlenen múlik,
hanem tanulható.

ÉVENTE LEGALÁBB SZÁZ PÁR VESZ RÉSZT
RAJTA

A jegyeskurzusra azokat a párokat várják, akik a Ma-
gyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban szeretnének
házasságot kötni. Ezeket idén februártól júniusig négy al-
kalommal tartják a plébánián, tehát a pároknak ezek kö-
zül egyet kell kiválasztani. Az egyes alkalmak kétnapo-
sak: pénteki napokon este 18–21 óráig és szombaton 9–
16 óráig tartanak.

ÕSZINTE ÜZENETEKET HALLHATNAK

– Évente 100–110 pár szokott részt venni nálunk
jegyesoktatáson, ami azt jelenti, hogy egy alkalmon kb.

Fotó: Zsindelyes Cottage

25 pár van jelen. Megnézzük a házasság szentségét kato-
likus oldalról, illetve foglalkozunk a természetes fogam-
zásgátlással, vagy éppen a gyerekneveléssel. Fontos, hogy
az oktatáson részt vevõk minél életszerûbben halljanak
õszinte üzeneteket, gondolatokat.

FELELÕSEK EGYMÁSÉRT

„A jegyesoktatás egymásnak adott idõ, hogy a je-
gyesek még jobban megismerjék egymást, a másik gon-
dolatait, érzéseit, vágyait, s hogy alaposan az eszükbe
véssék: felelõsek lettek egymásért, végleg. A jegyes-
oktatásra azért van nagy szükség, hogy a jegyesek fel-
ismerjék azt, hogy a másik számára egyetlenek legye-
nek és holtig tartó együttlétre készüljenek, és felkészül-
jenek.”

„VANNAK, AKIK FÉLVE JÖNNEK”

– Vannak, akik félve és fejükben kérdõjelekkel jönnek
a jegyesoktatásra, hiszen nem tudják és nem értik, hogy
az egyház mit fog nekik két napon keresztül beszélni a
házasságról. Boldogsággal tölt el, hogy mindig örömmel,
hálaadással és szeretettel köszönünk el a jegyesektõl. Volt,
aki tavaly azt mondta, hogy ha megengedjük, idén is sze-
retnének részt venni az oktatáson, mert úgy érzik, erre
nagy szükségük lesz.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A JEGYESOKTATÁS ALKALMAI 2020-BAN

Február 7-8.
Március 13-14.
Május 15-16.
Június 19-20.
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ÚJRA VISSZATÉR AZ APOSTOL EGYÜTTES NYÍREGYHÁZÁRA
ÕK IS ZENÉLNEK MAJD A NYÍRSÉGI DISZNÓTOROS FESZTIVÁLON

együttes, ami hazánkban és határainkon túl is évtizedek
óta a popzene egyik legnépszerûbb zenekara. Február 22-
én, szombaton, a disznótoros fesztiválon zenélnek majd.
Az együttes vezetõjével, Németh Zoltánnal beszélgettünk.

– Számtalan alkalommal felléptünk már Nyíregyházán,
nehéz lenne elfelejteni az ifjúsági parkos koncertjeinket
is, de az biztos, hogy minden szempontból nagyon kelle-
mes emlékek kötnek minket a városhoz. Az egyik ilyen,
hogy a dr. Bánhidiné Maróti Magdolna vezette ZIG Singers
meghívott minket a 10 éves jubileumi koncertjére 1998-
ban, és együtt léphettünk fel a szabolcsi megyeszékhe-
lyen. De szintén Maróti Magdolnához köthetõ, hogy egy-
szer az Apostol együttes a kísérõzenekara is volt. A salgó-
tarjáni országos amatõr fesztiválon ugyanis két kategóriá-
ban is elsõ lett 1970-ben, pop kategóriában pedig pont
velünk. Már csak a rengeteg emlék miatt is, szívesen és
bármikor örömmel játszunk Nyíregyházán.

ELHANGOZNAK A NAGY SLÁGEREK

– Nagyon várjuk már a februári koncertet. Természete-
sen eljátsszuk majd a nyíregyházi közönségnek az Apos-

tol együttes nagy slágereit, de lesznek új dalok is, ame-
lyek még nem annyira népszerûek. Nem titkolt célunk,
hogy az 1999 után készült dalainkra is szeretnénk nagy
hangsúlyt fektetni. Az Apostol együttes egyébként idén
ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját, amit a Papp
László Sportarénában egy hatalmas koncerttel koronázunk
meg március 20-án. Erre az alkalomra új dalokat is készí-
tettünk, ezek közül néhány premierje pont Nyíregyházán
várható majd.

„ZENÉLÜNK, AMEDDIG BÍRUNK”

– Hogy mirõl szól majd a jövõ az Apostol életében? Nem
vagyunk tinédzserek, de ameddig szeret minket a közön-
ség, hívnak minket és amíg tudunk muzsikálni, addig szí-
vesen fogunk játszani. Rengeteg koncertfelkérésünk van
most is, így a jövõben kizárólag a zenekar egészségi álla-
pota gátolhat majd meg minket abban, hogy színpadra áll-
hassunk. Bízunk benne, hogy ez minél késõbb következik
be, és még jó pár évig zenélhet az Apostol – zárta a beszél-
getést a zenekarvezetõ.                    (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Lassan már teljesen nyilvános a III. Nyírségi Disznóto-
ros Fesztivál és XIX. Nemzetközi Böllérverseny program-
kínálata. Azt már a kezdetektõl tudni lehetett, hogy bár a
disznóságoké lesz a fõszerep, a szórakozás sem marad el
és a színpadon egymást váltják majd a fellépõk. Zenél az
MC Haver és a Teknõ, mostanra pedig kiderült: érkezik
az Apostol együttes is.

Az idei év egyik legnagyobb újdonsága, hogy most már
nem egy, hanem két napon át tart majd a fesztivál a Sóstói
Múzeumfaluban. Február 22-én, szombaton minden a már
korábban megszokottak szerint fog zajlani: hat órakor lesz
kapunyitás, fél hét és fél nyolc között megtörténik a disz-
nók kábítása és kivéreztetése, ezt követi a perzselés és a
bontás, majd kezdõdhet a finom ételek elkészítése. A fi-
nomságokat 500 forintos kóstolójegy ellenében lehet meg-
kóstolni. Február 23-án, vasárnap azonban már nem lesz
disznóvágás, viszont a csapatok egész nap sütnek-fõznek,
grilleznek majd. Bemutatják, hogy a sertéshúst milyen
sokoldalúan lehet elkészíteni a „fülétõl a farkáig”.

INGYENES BUSZJÁRAT
Mint ahogyan az a tavalyi fesztiválon is biztosított

volt, az önkormányzat jóvoltából és támogatásával
február 22-én és 23-án reggel 6 és este 6 óra között 20
percenként ingyenes buszjáratok járnak majd a Vas-
útállomás és Sóstógyógyfürdõ között.

FARSANGI MULATSÁG IS LESZ

A fesztiválon lesz csilievõ verseny, farsangi mulatság, a
hagyományõrzõ együttesek mellett pedig népszerû és is-
mert elõadók adják majd egymásnak a mikrofont. Jön a
Zeneexpressz, zenél többek között MC Haver és a Teknõ,
illetve az idén fennállásának ötvenedik évfordulóját ün-
neplõ Apostol együttes is.

AZ IFIPARK UTÁN A MÚZEUMFALUBAN

Az ifjúsági parkos, valamint az akkor még BUSZACSA-
s koncertek után, újra Nyíregyházára látogat az Apostol

Fo
tó

: 
Br

oa
dw

ay
 E

ve
nt



CSAPADÉKVÍZ

2020. JANUÁR 31.6

CSÕBEN A VÍZ – FOLYTATÓDNAK A VÁROSI
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATOK!

tó Kovács János utcában a társasházak voltak nagyon ko-
molyan veszélyeztetve. 80–90 centiméteres magasságban
állt a víz, a garázsokba nem lehetett beállni. Azt is meg
tudtuk valósítani, és azokon a városrészeken szisztemati-

kusan történt a fejlesztés, amelyek veszélyeztetve voltak.
Több mint 2 milliárd forintot nyertünk pályázati forrásból
erre a nagy munkára – folytatta a polgármester.

IDÉN IS DOLGOZNAK RAJTA

A pályázatból három elem maradt erre az évre. Nyír-
szõlõsön a Nyulas-tavi csatorna második eleme, a Cse-
mete utca Kistelekiszõlõ–Borbánya térségében, illetve 
Sóstón, a Berenát utca északi részének, és az Igrice fõfo-
lyásának biztosítása következik.

A 2020 nyarán záruló program után újabb környezet-
védelmi fejlesztések következnek városszerte. Az útépí-
tés függelékeként, de attól függetlenül is – az elmúlt 9 év-

ben – többmilliárdos, saját erõs beruházás keretében is
megtörténik a csapadékvíz-elvezetõ rendszer kiépítése a
belvárosban és a külterületi részeken.

Több mint 2 milliárdos pályázati támogatás segítségé-
vel zajlott a csapadékvíz-elvezetési program az elmúlt 6
évben Nyíregyházán.

Borbánya, Bujtos, Kistelekiszõlõ, Nyírszõlõs, Sóstó és a
belváros is részesült abból a több mint 2 milliárdos pályá-
zati fejlesztésbõl, mely az elmúlt 6 évben elvezette a ká-
ros és felesleges vizeket, tározóba gyûjtötte a használható
csapadékot. A nagy mutatvány az volt, amikor a Szegfû
utcán gumicsizma helyett cipõben lehetett járni. Amikor

a Szántó Kovács János utca garázsaiba ismét autók álltak,
vagy eltûnt a belvíz a Bujtosról, és sorolhatnánk azokat a
beruházásokat, melyek 2020 januárjáig megvalósultak az
ütemezett terv szerint. Házak és termõföldek fölött múlt
el a közvetlen veszély.

ÖSSZEFOGÁSRA VOLT SZÜKSÉG

– Talán emlékszik még mindenki – aki  ott él, biz-
tosan  –, hogy 2010-ben milyen belvízhelyzet volt 
Kistelekiszõlõn, Borbányán, Nyírszõlõsön vagy ép-
pen Sóstóhegyen, tehát a külterületi városrészeken.
Akkor nagyon komolyan hozzákezdtünk – egy nagy
összefogás után elhárítva a közvetlen veszélyt – an-
nak a fejlesztési programnak a kidolgozásához, amely
célul tûzte ki, hogy még egyszer ilyen helyzet ne áll-
jon elõ – emlékezett vissza az elõzményekre dr. Ko-
vács Ferenc.

2013–2014-ben az elkészült tervek szerint pályázott a
város csapadékvíz-elvezetõ hálózat kapacitásbõvítésére.
A most is zajló, 2018 õszén indult program százszázalé-
kos, vissza nem térítendõ támogatást nyert a környezetvé-
delmi, infrastrukturális fejlesztésekre. Többféle elemet is-
mer és használ a szakma, melyet célszerûen alkalmaztak
a kárelhárítás kapcsán.

– Ez jelentette a zártcsatorna-építés mellett a nyílt árko-
kat is, és új elemként a záportározókat. Az elsõ ilyen a
Bujtoson valósult meg. Aztán ezt folytattuk tovább. A Szán-

Tüzér utca

Bujtosi Városliget

Szántó Kovács János utca

Lujza utca

Tünde utca–Gyûrû utca

Kökény utca

A VÁROSI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÕ
HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE A KÖVETKEZÕ
HELYSZÍNEKEN MÁR MEGVALÓSULT:

– A NIF beruházásában lévõ, 338. számú fõút nyír-
egyházi nyugati elkerülõ szakaszának építésével való
együttmûködés kapcsán, Nyíregyháza MJV Önkor-
mányzata a Nyulas-tavi csatorna egyes földmunkáit
a tervezettnél korábban végezte el, annak érdeké-
ben, hogy mindkét kivitelezés akadálymentesen és
többletköltség nélkül megvalósulhasson. Az érintett
szakaszon a kivitelezés 2018 novemberében indult
és 2018 decemberében megtörtént a sikeres mûsza-
ki átadás-átvétel.

– Az Alma utca csapadékvíz-elvezetésének rekonst-
rukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt
csõcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintõ
nyomvonalában sávos helyreállítással. A munkák
2019. augusztusban kezdõdtek és 2020. januárban
fejezõdtek be.

– A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésû in-
gatlanok elöntését mentesítõ csapadékvíz-átemelõ épí-
tése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, padkafo-
lyóka, rézsûburkolat kiépítése, járdaburkolat rekonst-
rukciója. A munkák 2019. augusztusban kezdõdtek és
2020. januárban fejezõdtek be.

– A Kökény utca 115. környéki ingatlanok, a Kökény
utca és a Nárcisz utca keresztezõdésének elöntését men-
tesítõ csapadékvíz-átemelõ és záportározó mûtárgy épí-
tése. A munkák 2019. augusztusban kezdõdtek és 2020.
januárban fejezõdtek be.

A PROJEKT FOLYTATÁSAKÉNT
A KÖVETKEZÕ HELYSZÍNEKEN
FOLYTATÓDIK A FEJLESZTÉS:

– A Csemete utca csapadékvíz-elvezetõ hálózatának
kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt ár-
kos elvezetéssel.

– A Nyulas-tavi csatorna rekonstrukciója mederbõ-
vítéssel, mederburkolással, a befogadó mûtárgyak ki-
építésével, lehetséges befogadóként Nyírszõlõs város-
rész Westsik Vilmos utca felõli részének.

– Az Igrice (VIII/1.) fõfolyás Berenát utcától északra
esõ részének kapacitásnövelése mederburkolással és
mederkotrással.

A munkálatok leghamarabb 2020. február közepén kez-
dõdhetnek, az idõjárás függvényében. A kivitelezések
várható befejezése 2020 augusztusa.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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A MUNKA TESZI BOLDOGGÁ A NYÍREGYHÁZI
DOWN-SZINDRÓMÁS ÁGIKÁT

Bármelyik fajtáját is vesszük a Down-szindrómának,
az ilyen embereknek nemcsak arcvonásában, hanem ter-
mészetében is vannak közös vonások: rendkívül õszin-
ték, érzékenyek, melegszívûek és rengeteg szeretetet tud-
nak adni. Ebbõl pedig a nyíregyházi Szabolcs Coop 117.
sz. Erzsébet Szupermarket vásárlóinak is jut bõven, hi-
szen Zákány Ágika bolti eladóként ott tölti gyakorlatát.

A Down-szindróma az egyik legismertebb genetikai
rendellenesség, Magyarországon minden ezredik terhes-
ségre jut egy ilyen eset. Nem gyógyítható, hiszen beteg-
ségnek sem mondható, sokkal inkább egy állapot. Az ilyen
emberek legjellemzõbb külsõ jegye a különleges, man-
dulaformájú szem, a pici orr, az apró fül és a jellegzetes
arcpír. Az õ különlegességük azonban sokkal inkább ter-
mészetükben rejlik: rendkívül melegszívûek, jó szociális
beilleszkedõ képességgel rendelkeznek és számukra a
gonoszság, a számítás ismeretlen fogalmak. A nyíregyhá-
zi, Down-szindrómás Zákány Ágikából is árad a szeretet
és mosolyával néhány perc alatt felvidít bárkit. Ebbõl az

ajándékból pedig hétfõn és pénteken a vásárlók is része-
sülhetnek.

A FACEBOOKON IS NÉPSZERÛ

Ágikáról alig két héttel ezelõtt jelent meg néhány kép
a Rejtett Kincsek Down Egyesület Facebook-oldalán,
azóta pedig több mint ezerkétszázan tetszésüket fejez-
ték ki iránta. A fotók munka közben ábrázolják, ami –
mint kiderült – teszi igazán boldoggá. A kollégái nagyon
szeretik, pontos, megbízható, szorgalmas és mindenkit
felvidít fantasztikus humorával, vagy egy mosollyal. 17
éves, a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Is-
kola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény kilencedikes, élelmiszer- és vegyiáru-eladó tanu-
lója, és nagy vágya, hogy egyszer ebben a szakmában is
dolgozhasson.

Ágika kedden, szerdán és csütörtökön iskolába jár, hét-
fõn és pénteken pedig reggel héttõl délután két óráig gya-
korlatát tölti a városi szupermarketben. Azt mondja, min-

dig is bolti eladó szeretett volna lenni, ez teszi igazán
boldoggá.

EZ AZ ÁLMA

Van, hogy árut pakol – kenyeret, szalvétát, üdítõt –, míg
máskor csomagol: mandarint, banánt, burgonyát, hagy-
mát. Közben pedig beszélget a betérõ vásárlókkal, és per-
sze mindig jókedvû, hiszen azzal foglalkozhat, amit iga-
zán szeret.

HETENTE HÁROMSZOR ÚSZNI IS JÁR

Ágika munka után úszni is jár, de az iskolában ugyan-
csak teljesít. A kedvenc tárgyai az informatika, a történe-
lem és a magyar irodalom. Jelenleg 17 éves, még egy tan-
évet fog iskolába járni, aztán pedig természetesen bolt-
ban szeretne dolgozni, ahol – nem fér hozzá kétség – so-
kak napját teszi majd szebbé és boldogabbá.

 (Szerzõ: Bruszel Dóra)

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 16. RÉSZ

Az Északi lakótelep és ABC-áruház 1969-ben

AZ ÉSZAKI LAKÓTELEP ÉS
ABC-ÁRUHÁZ 1969-BEN

A képen az Északi lakótelep pontházai láthatóak az
ABC-áruházzal 1969-ben. A felvétel a Stadion utca felõ-
li oldalról készült, a mai Fincsi Ételbár felõl, melynek
épülete ekkor még nem állt. Az Északi Alközpont nevû
lakótelep elsõ tervei 1960-ban készültek el, de a tényle-
ges munkálatok csak 1964 augusztusában kezdõdtek
meg. Az elsõ lakók már 1965 júniusában be is költöz-
hettek az újonnan megépült és átadott lakásokba, akik
számára 1966-ban egy ABC-áruházat is építettek, de
annak megnyitásáig 1967. október 2-ig várni kellett, mert
a megrendelt pultokat nem tudták leszállítani idejében.

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

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)

SZALAGAVATÓ
A Nyíregyházi Televízió szalagavatós sorozatában

február 1-jén, szombaton a Szent Imre Katolikus Gim-
názium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola végzõsei mutatkoznak be.

                  MÛSORAJÁNLÓK

SZIESZTA

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

Ha péntek, akkor Szieszta a Nyíregyházi Televízióban.
Ízelítõ a tartalomból:
– Bemutató elõtt a Móricz Zsigmond Színház – pró-

bálják az Úri murit.
– Népszerû a latin kardió fitnesz.
– Nyíregyházi az év testnevelõje.
– Horváth Péter pilóta elemzi Kobe Bryant kosárle-

genda helikopterbalesetét.
Várja önöket a mûsorvezetõ, Dankó László.
Vetítési idõpontok:  péntek 18:25 és 22:20, szombat
8:00 és 18:30, vasárnap 7:30.
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ÉPÍTÉSZET

A MÛSZAKI ÉS AGRÁRTUDOMÁNYI INTÉZET ÚJ ÉPÜLETE
A NYÍREGYHÁZI EGYETEM MÁSIK FONTOS RÉSZE IS MEGÉRDEMLI A FIGYELMET

Az utóbbi évtizedekben készült modern, meghatározó
épületeinket bemutató sorozatunkat a Nyíregyházi Egye-
temen folytatjuk. De nem a Sóstói úti, sokak által ismert
résszel, melyet nemcsak kívülrõl, de különbözõ esemé-
nyek kapcsán belülrõl is jól ismerhetünk, hanem a Kótaji
útival. „Eldugottabb” ugyan, de igazán megérdemli a fi-
gyelmet, építészeti szempontból is. Ezúttal a sorozat szer-
zõje, Kulcsár Attila Ybl-díjas építész részben „magát” is
elemzi, vagy másképpen: hû képet tud adni a különleges
épület elkészültérõl, koncepciójáról, használhatóságáról,
esztétikumáról.

A nyíregyházi felsõoktatás 1962-ben kezdõdött a tanár-
képzésben és az agrártudományokban. A mezõgazdasági
képzés a Tokaji úti technikum épületében indult, a peda-
gógusoké a mai ÉVISZ épületében, majd a Sóstói úti új
épületkomplexumba költözött elkészülte után. Hosszú fej-
lõdési folyamat vezetett a mai szervezeti formáig, és a mai
reprezentatív kampuszig, míg a 2000-ben létrejött felsõ-
oktatási integráció összeboronálta a két intézményt, az

ELÕADÓK ÉS MÛHELYEK

A mûszaki képzés épületei a humántól abban külön-
böznek, hogy az elõadókat nem a csendes tudásbázis – a
könyvtár – egészíti ki, hanem a sokszor zajos mûhelyek
és laboratóriumok. Ez a szempont szervezte az alaprajz
konfigurációját egy kelet-nyugati oktatási tengelyre, mely-
nek egyik oldalán a csendes elõadók, a másikon pedig U
alakban, rá merõlegesen a mûhelyek nagyteres csarnokai
sorakoznak.

AULA ÉS GALÉRIÁS KÖZLEKEDÕ

A különbözõ méretû elõadók, mint egy szeletekre osz-
tott amfiteátrum nézõterei veszik körül a tanári pulpituso-
kat, egy kicsit másképpen megismételve a tanárképzés
nagyelõadóit. Az auditóriumok alatt a kiszolgálóhelyisé-
gek tortái szeletelõdnek és bevezetik a hallgatókat a két
tömeg között létrejött aula-zsibongó kiteresedésébe. A
galériás közlekedõbõl indul minden tanszék adminisztrá-
ciós központja, és lépcsõházain át az egyes tanszékek
oktatási egységei megközelíthetõk. A fõbejárat feletti hom-
lokzat mögött – ahogy az illik – a kar vezetésének helyi-
ségei kaptak helyet.

BELSÕ KAPCSOLATOK

A mûhelyszárnyak tanszékei belsõ vertikális kapcsola-
tokkal vannak külön is összekötve a laboratóriumaikkal,
ezeket a lépcsõházakat kis kúp-kupolák világítják meg. A
modern építészet a funkciókat kihangsúlyozza, és töme-
geit azokkal teszi beszédessé, változatossá. Azért lehet ez
az épület a kortárs építészet reprezentánsa, mert ilyenek-
kel hozta létre egyedi karakterét, fölösleges díszítgetés
nélkül.

BECSOMAGOLT FUNKCIONALITÁS

A körelõadóhoz simuló két külsõ lépcsõház az emeleti
termek menekülõlépcsõje. Tagozatos téglatornyai a nagy-
termek szellõzését biztosító légbevezetõket takarják. Az
épület tetején lévõ felépítmény a kazánház tömege, mely-
nek kültéri elemei is el vannak rejtve. Ez sok mai épület
esetében nem jellemzõ. Az elõadók hengere, a különbö-
zõ befogadóképességû tantermek lépcsõzetes üléssorait
szervezi a katedrák felé.

DÍJ AZ EGYSÉGES KAMPUSZNAK

A nagytengely keleti oldalán henger alakú torony vezet
a tetõtéri gépházak szintjére, mely a tervezése idején –

2000-ben – dohányzóterasznak készült, de hangsúlyos
vertikális elemként ma is összekapcsolja a két egység tö-
megeit egyetlen kampusszá. Így kapta meg az együttes az
ingatlanforgalmazók világversenyének elsõ díját 2004-ben,
a középületek kategóriában.

„egy város, egy egyetem” nyugati mintái szerint. Az ad-
dig a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemhez tartozó Me-
zõgazdasági Fõiskolai Kar új épületet kapott a Kótaji út
mentén, és a botanikus kerten át területe összekapcsoló-
dott a tanárképzés birodalmával.

STATISZTASZEREP, PEDIG...

A házasságot az állam gazdag hozománnyal boronálta
össze, mindkét intézmény hatalmas fejlesztésre kapott
kereteket, és a valamikori TK és az MG azóta a Nyíregy-
házi Egyetem két alkotópillére. A Mûszaki Kar épületét a
neves elõd ismert tömegei és az eldugottság azóta is sta-
tisztaszerepben tartják, pedig volumenében is jelentõs, és
építészeti kvalitásaiban sem marad el a fõépülettõl.

FÕBEJÁRAT, „HÁTUL”

Az intézmény az erdõgazdaság telephelyének szûkös,
Kótaji úti telkét tudta csak megszerezni, és ott kellett egy
reprezentatív fõbejáratot kialakítani a Zsidó temetõ és a
Lõtér térfala mellett. Még szerencse, hogy a botanikus kert
mellett egy köldökzsinórnyi közlekedõvel a két telek össze-
kapcsolható volt.

OSZLOPSOROS TETÕSZERKEZET

A bejárat egy nyírfaliget mögött tudott kiteresedni. Ez
adta a tervezõnek azt az ötletet, hogy a Mezõgazdasági
Kar homlokzata elõtt a fák ágait idézõ oszlopsor ágaz-
zon szét a tetõ tartószerkezeteként. Ez idézi a szükség-
bõl kivágott fákat, és az intézmény kötõdését a termé-
szethez.

NYÍREGYHÁZI TERVEZÕK

Az épület egy nemzetközi és országos tervpályázat ke-
retében jutott nyíregyházi tervezõk kezébe. A humán kép-
zés épületeinek vezetõ tervezõje Balázs Tibor volt, a Mû-
szaki Kar team vezetõ építésze Kulcsár Attila.

ÖNELLÁTÓ KOMPLEXUM

Az egyetem mára önellátó komplexum lett, a két okta-
tási egységet konyha, étterem, kollégiumok, tornatermek,
uszoda, könyvtár, klubok, üzletek szolgálják ki, és repre-
zentatív aula a Hallgatói Információs Központ centrumá-
ban. Város a városban, aki ide jár, megesik, hogy csak a
vasútállomást és az ide vezetõ tömegközlekedést ismeri
meg a városból. Egyetemi polgár lesz, és annak emlékeit
viszi haza szûkebb pátriájába.

NEKÜNK AKAR TETSZENI

Nekünk, nyíregyháziaknak viszont remélhetõen száza-
dokig itt marad az erdõbe rejtõzködõ egyetem ikonikus
épületegyüttese. Az agrárium épületének külsõ megjele-
nését a téglaburkolat teszi karakteressé. A Mezõgazdasá-
gi Kar kurzusai a természeti környezet védelmére és mû-
velésére tanítanak, homlokzatának külsõ megjelenése is
a föld anyagának, agyagának, a téglának esztétikus variá-
lásával akar a hallgatóknak és a városlakóknak tetszeni.

(Szerzõ: Kulcsár Attila)
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NYÁRRA ELKÉSZÜL A FELÚJÍTOTT KÁLLAY-HÁZ
JÓ ÜTEMBEN HALAD A KIVITELEZÉS

Kállay Miklós és a Kállay család anyagával van tele. Olyan
gyûjtemény, amelyet  most Nyíregyháza meg tud mutatni
Magyarországnak – szólt az épületbejárás alkalmával dr.
Ulrich Attila alpolgármester.

– A Kállay Gyûjtemény, ami most 120 négyzetméteren
tekinthetõ meg, ezután 1200 négyzetméteres helyet kap a
kiállításaival együtt, amelyek, azt gondolom, hogy Kelet-
Magyarország legmodernebb kiállításai lesznek. Ráadá-
sul egy olyan múltját mutatja be Nyíregyházának és a ré-
giónak, amellyel tanítani lehet azt a generációt, ami most
felnõ. Azért vannak a digitális játékok és azért vannak a
filmek, hogy kicsit játszva is tanulhasson az ember. Szá-
mítunk arra, hogy minél több turista betér ide, ezért ide-
gen nyelvû feliratokkal és új honlappal is készültünk –
folytatta az alpolgármester.

A Kállay-épület három helyrajzi számon szerepelt és
három minisztérium volt a tulajdonosa. Hosszú tárgyalá-
sok nyomán mára teljes egészében ingyen került a város
tulajdonába, a fenntartás is Nyíregyháza feladata lesz.
Korabeli híradók és történelmi filmek, interaktív foglalkoz-
tató, állandó és idõszaki kiállításban kincsek kerülnek a
Bessenyei téri épületbe.

KIVÉTELES ÉRTÉKEK

A gyûjteményt alapító, a néhai miniszterelnök, Kállay
Miklós fia, Kállay Kristóf, a Szuverén Máltai Lovagrend
szentszéki nagykövete közremûködésével kivételes érté-
kek is a városba kerültek. Ilyen a Magyar Királyi Szent
István rend nagykeresztje a csillaggal – a rendet egyéb-
ként 1764-ben alapította Mária Terézia –, ami egy unikális

darab a Kállay Gyûjtemény falerisztikai állományában. Ez
az egyetlen darab létezik ugyanis az országban. Ezt a pél-
dányt Belmonte érsek, apostoli nuncius kapta 1911-ben,
személyesen Ferenc Józseftõl – tudtuk meg dr. Holmár
Zoltántól, a Kállay Gyûjtemény történészétõl.

MODERN KULTURÁLIS NEGYED

E beruházás mellett folyamatban van az egykori Hely-
õrségi Mûvelõdési Otthon felújítása is, amely „Szindbád”
néven nyit majd meg. A megújult épületben színháztörté-
neti múzeum, 3D-s mozi, pódiumszínpad és bisztró is
mûködik majd. Emellett várhatóan idén nyár végéig meg-
valósul a Benczúr-Bessenyei terek körüli utak és járdák
felújítása is, ezzel teljessé téve a park és környezetének
megújulását. A megvalósuló fejlesztések révén új, modern,
mai kornak megfelelõ kulturális negyeddel bõvül Nyíregy-
háza belvárosa.Itt még csak látványterven a Kállay-ház udvar felõli része, de nyáron teljes valójában átadják

Dr. Ulrich Attila alpolgármester és dr. Kovács Ferenc
polgármester az épület bejárásán

Június 27-én átadják a Bessenyei téren 1 milliárd fo-
rintért felújított egykori Kállay-otthon épületét. A törté-
nelmi dokumentumokból álló gyûjtemény és a könyvtár
mellett helyet kap e kulturális intézményben egy város-
történeti kiállítás és konferenciaterem is.

Nyáron, a Múzeumok Éjszakáján újabb gyöngyszem-
mel gazdagodik majd Nyíregyháza kulturális negyede a
színház, múzeum, szabadtéri színpad, illetve  a környezõ
parkok ölelésében. A kórházalapító sebész fõorvos, Kállay
Rudolf építtette egykoron  a család lakóotthonát, mely több 
mint egy évtizedes tárgyalássorozat nyomán került a vá-
ros tulajdonába. A Kállay-kúria, vagy más néven Kállay-
ház I. ütemben – a Modern Városok programnak köszön-
hetõen – felújított fõépületéhez nyaktaggal kapcsolódik
(korábban a Hadkiegészítõ Parancsnokság által használt),
1959-ben épített emeletes, lapos tetõs épület. Most ennek
rekonstrukciója zajlik. Ebben az épületegyüttesben fog
helyet kapni a Nyírvíz-palotában ideiglenesen elhelyezett
Kállay Gyûjtemény.

ÚJJÁÉPÜL A KÉTSZINTES ÁRKÁDSOR

A földszinten tervezett „Nyíregyháza város története”
címû kiállítás interaktív módon mutatja majd be a város
fejlõdésének történetét a kezdettektõl az 1990-es évekig.
Az emeleten konferenciatermet és egyben multifunkciós
teret alakítanak ki, mely a szabadidõ hasznos eltöltését
szolgálja. Az épület egy részét az ingatlanon található mel-
léképületekkel együtt elbontják, emellett újjáépül a törté-
nelmi épülethez a korabeli fotók tanúsága szerint a nyu-
gati oldalon csatlakozó nyitott, kétszintes árkádsor. A fel-
újítás során eszközbeszerzés, környezetrendezés is meg-
valósul, parkolókat, kerékpártárolókat létesítenek, valamint
a csapadékvíz-elvezetõ rendszert is kialakítják. A fejlesz-
tés eredményeként a Kállay-ház fõépületében méltó hely-
re kerül a Kállay Gyûjtemény, a jelen beruházással érin-
tett épületrészben pedig kialakítják a „Nyíregyháza város
története” címû várostörténeti kiállítást.

NEM CSAK A TURIZMUSNAK SZÓL

– Itt fogjuk bemutatni a Kállay Gyûjtemény kapcsán
azt a polgári kultúrát, ami Nyíregyházán is volt. Összeg-
szerûen 1 milliárd forintba került az épületegyüttes fel-
újításának I. és II. üteme. Látszik, hogy az attrakcióra, a
tartalomra és a látványosságra koncentráltunk. Ez a fel-
újítás nemcsak a turisztikának szól, hanem legalább
ennyire a nyíregyháziaknak is – fogalmazott dr. Kovács
Ferenc polgármester.

A CSALÁDKUTATÁS EGYIK KÖZPONTJA LEHET

A Kállay Gyûjtemény Magyarország egyik legnagyobb 
reprezentatív gyûjteménye, ami a családkutatás egyik köz-
pontja lehet majd az új helyen. A könyvtár 16 ezer kötet,
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ
lakossági fórumra

Tárgy: Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosítása 13 területre

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város rendezési tervének módosítása kap-
csán a partnerek és helyi lakosok tájékoztatása, véleményének és javaslatainak
megismerése érdekében lakossági fórumot tart 2020. február 10. (hétfõ) 16.00
órától.

A fórumon a városi fõépítész tájékoztatja az érdeklõdõket a Mellékletben megje-
lölt területekre elkészített rendezési terv módosítási javaslatokról.

A lakossági fórum helyszíne: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Bencs
terem

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MÉHÉSZEK DEMONSTRÁLTAK

A Nyíregyházi Méhészek Egyesülete
békés demonstrációt szervezett a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei méhészek
nevében hétfõn Nyíregyházán, a Korzó
mögötti téren.

A méhészek szeretnék elérni Európa-
szerte, hogy Brüsszelben a mezõgazdasá-
gi miniszterek Európa Tanácsa foglalkoz-
zon a méhészettel, módosítson rendeletet

a fogyasztók érdekében: legyen feltüntet-
ve a címkén a mézek származási helye, kö-
zöljék százalékban a keverési arányokat.
Ezzel kiküszöbölhetõ lenne az értéktelen
mûmézekkel a fogyasztók becsapása,
egyúttal a termelõi méz hitelének rontása.

A javaslatok között elhangzott, a város
is tehetne az ágazatért, mégpedig úgy, hogy
városszépítés céljából például mézelõ fá-
kat ültethetnének el.
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MEGHATÓ SZÜLETÉSNAP A BÚZA TÉRI PIACON

A Búza téri piacon ünnepelte a születésnapját az egyik
nyíregyházi kofa. Földesi Józsefné kerek 60 éve árul a le-
gendás piacon, szombaton barátnõi és kollégái tortával,
virággal köszöntötték a jeles ünnepen. Marika néni úgy
tervezi, hogy a 85. szülinapját is a Búza téren ünnepli majd.

Marika néni kerek 60 éve árul a Búza téri piacon. 20
évesen még tejet és tejtermékeket kínált megvételre, ma-
napság pedig minden olyan zöldséget-gyümölcsöt, ami
megterem a kertjében. Amikor arról kérdeztük, hogy mi a
hosszú élet titka, azt mondta, nem tudja, mert csak arra
emlékszik, hogy az idõjárás nem kímélte a piacon és sose
gondolta volna, hogy ilyen szép kort él meg.

– Én annyit áztam, annyit fáztam, hogy nem is tudom,
hogy éltem meg a 80 évet!

Marika néni hozzáfûzte, a piac felújításának köszön-
hetõen már nem ázik meg, de azt mondja, ma már nem
olyan könnyû kofának lenni, mint egykor. Korábban sze-
rinte jobban ment az üzlet.

– Haza soha nem vittünk semmit. Eladtunk mindent. Ez
az érdekes, hogy akkoriban 11 óra fele, ami megmaradt,
azt még olcsóbban ugyan, de el tudtuk adni, most meg
visszük az áru felét haza – fogalmazott Földesi Józsefné.

Marika nénivel bárki találkozhat a Búza téri piacon.
A hosszú évtizedek alatta a mosolya és a derûje mit
sem változott, ezért is szeretik az emberek. Azt mond-

BARACSKÁNÉ DR. BODNÁR ZSUZSANNA NÉPRAJZKUTATÓ,
FÕMUZEOLÓGUS VETTE ÁT AZ IDEI KRÚDY-DÍJAT

Baracskáné dr. Bodnár Zsuzsanna kapta a Krúdy Gyu-
la-díjat múlt héten szerda délután. A Nyíregyháza kultu-
rális életéért az elmúlt négy évtizedben eredményesen
tevékenykedõ néprajzkutató, fõmuzeológus a magyar
kultúra napja alkalmából szervezett városi ünnepségen
vette át az elismerést a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban dr. Kovács Ferenc polgármestertõl, aki ünnepi be-
szédet mondott. A mûsorban a Nyíregyházi Mûvészeti
Szakgimnázium növendékei és mesterpedagógusai a ma-
gyar kultúrtörténet sorsfordító pillanatait zenével, moz-
gással és szöveggel, a ritmikus mûvészetek segítségével
mutatták be.

Az esemény kezdetén közösen elénekelt Himnusz ez-
úttal nem egyszerûen egy ünnepség szerves része volt,
hanem kiemelt mûsorszám, mely külön felvezetést kapott,
hiszen a kézirat tanúsága szerint 1823-ban január 22-én
fejezte be mûvét a mai Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc.

KÖSZÖNET A KULTURÁLIS SZFÉRÁBAN
DOLGOZÓKNAK

Több mint három évtizede ünnepeljük ezen a napon a
magyar kultúrát, melynek városi, központi rendezvényén
dr. Kovács Ferenc polgármester megköszönte az önkor-
mányzat nevében mindazok elkötelezett munkáját, akik
napi szinten azért dolgoznak, hogy kulturális életünk, prog-
ramjaink, kiállításaink, fesztiváljaink, rendezvényeink szín-
vonalas, és Nyíregyházához, az itt élõ emberekhez méltó
események legyenek. Majd hozzátette: az önkormányzat
nagy figyelmet fordít kulturális értékeink megõrzésére,
ápolására, intézményeink mûködési feltételeinek biztosí-
tására, magas szintû szakmai tevékenységük segítésére,
legyen szó hagyatékaink gondozásáról, építészeti öröksé-
günkrõl, vagy akár a tánckultúránkról.

MÉLTÓ SZÍNFOLT A KULTURÁLIS NEGYED

– Ha csak az elmúlt néhány esztendõt elevenítjük fel,
akkor is számos olyan kulturális programra és a kultúra
területén elért eredményre lehetünk büszkék, amelyek
öregbítik városunk hírnevét, és erõsítik a város közössé-

gét. Gondoljunk csak a Jósa András Múzeum nagy érdek-
lõdéssel kísért kiállításaira, vagy a felújított Rózsakert Sza-
badtéri Színpad telt házas elõadásaira. Vagy arra, hogy
Nyíregyháza kulturális negyede, a Benczúr-Bessenyei te-
rek környezete mára méltó színfoltja a belvárosnak. An-
nál is inkább, mert a Kállay-kúria teljes felújításával – már
zajlik a 2. ütem –, és az egykori Helyõrségi Mûvelõdési
Otthon rekonstrukciójával, amely Szindbád néven nyit
majd meg egy új multifunkciós kulturális színtérként, to-
vább nõ városunk kulturális intézményeinek száma és
rangja – fogalmazott ünnepi beszédében a polgármester.

NÉPRAJZKUTATÓÉ A KRÚDY-DÍJ

A rendezvényen a hagyományoknak megfelelõen át-
adták a Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyu-
la-díjat. Az elismerést Baracskáné dr. Bodnár Zsuzsanna
néprajzkutató, fõmuzeológus vette át, aki négy évtized-
nyi munka után megy nyugdíjba az idén fél évszázados
Sóstói Múzeumfaluból. Életmûvét mások mellett több mint
20 nagy kiállítás fémjelzi, önálló kötete jelent meg a tir-

pákok hagyományos népi ételeirõl, étkezési szokásairól,
a tirpák viseletrõl, rendkívül aktív volt a tárgygyarapítás
területén. Számos ismeretterjesztõ cikket publikált a helyi
lapokban, sok elõadást tart ma is civil szervezetek meghí-
vására.

RÉSZESE VOLT A MÚZEUMFALU
FELÉPÍTÉSÉNEK

– Örömmel tettem, szívvel és lélekkel. Örülök neki, hogy
részt vehettem a Sóstói Múzeumfalu felépítésében, nem-
csak az épületek áttelepítésében, hanem fõleg a berende-
zésben, tárgyak összegyûjtésében, idõszaki kiállítások ren-
dezésében, és természetesen tudományos és ismeretter-
jesztõ tanulmányok, cikkek írásával – nyilatkozta a Nyír-
egyházi Televíziónak a díjazott.

MÛVÉSZETIS PRODUKCIÓ

Az ünnepi mûsort a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgim-
názium Zenemûvészeti Tagozatának, Táncmûvészeti Ta-
gozatának és Gyakorlatos Színész képzésének növendé-
kei, valamint mesterpedagógusai vitték színre, arra vállal-
kozva, hogy a magyar kultúrtörténet sorsfordító pillanata-
it zenével, mozgással és szöveggel, a ritmikus mûvésze-
tek segítségével mutassák be, „Bízva bízzál” címmel. A
mûsor elkészülését ötleteivel segítette: Endresz Ágnes mû-
vésztanár. A szövegkönyvet Dantesz Tamásné mesterpe-
dagógus írta. A mûsort rendezték: Csurák Ildikó Júlia,
Dantesz Tamásné, M. Nagy Andrea és Szilágyi Zsolt mes-
terpedagógusok. 

KIÁLLÍTÁSOK IS NYÍLTAK

A magyar kultúra napi ünnepség a Szózattal zárult, vi-
szont a kísérõrendezvények keretében megnyitott kiállítá-
sok – Börcsök Attila grafikusmûvész tárlata a Városi Galéri-
ában február 27-ig, keddtõl szombatig 9 és 17 óra között,
az Alkotó idõseké a Váci Mihály Kulturális Központban,
Németh Péterné Petrikán Valéria keramikusmûvészé feb-
ruár 20-ig a Pál Gyula Teremben, a Fametszõ Mûvésztelep
alkotóié a Városi Galériában – még hetekig láthatóak.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

MARIKA NÉNIT BARÁTNÕI KÖSZÖNTÖTTÉK!

ta, a 85. születésnapját is a Búza téren szeretné ünne-
pelni.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Dr. Kovács Ferenc és Baracskáné dr. Bodnár Zsuzsanna
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 1., szombat 19.00 9-tõl 5-ig, Vidám bérlet, Nagyszínpad

19.30 Tengeren, Kiss Manyi kamara bérlet, Krúdy Kamara

Február 3., hétfõ 19.00 9-tõl 5-ig, Kölcsey kombinált bérlet, Nagyszínpad

Február 4., kedd 17.30 Szabó Magda: Agyigó – vallomás két részben, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 9-tõl 5-ig, Krúdy kombinált bérlet, Nagyszínpad

Február 5., szerda 19.00 9-tõl 5-ig, Széchenyi kombinált bérlet, Nagyszínpad

Február 6., csütörtök 14.00 Ezeregyéjszaka, Csipet csapat bérlet, Nagyszínpad

Február 7., péntek 10.00 Ezeregyéjszaka, Dumbó bérlet, Nagyszínpad
14.00 Ezeregyéjszaka, Csizmás kandúr bérlet, Nagyszínpad
19.30 Tengeren, Vörösmarty kamara bérlet, Krúdy Kamara

PAPUCSFÉRJKÉNT A SZÍNPADON
A 9-tõl 5-ig címû darabban csak a fináléban jelenik

meg a színpadon, az Úri muriban papucsférjet játszik,
egy televíziós sorozatban pedig mind többet bukkan
majd fel Urmai Gábor, a Móricz Zsigmond Színház
mûvésze.

– A Godot-díj az évad végén színházunkban azt a szí-
nészt illeti meg, aki a legtöbbet vár arra, hogy egy da-
rabban elõször színpadra lépjen. Jól sejtem, hogy esé-
lyes vagy rá?

– Igen. Mondtam is a kollégáknak, hogy rajtam kívül
két ember nyerhetné meg. Az egyik az a kolléga, aki csak
a tapsrendre menne be a színpadra, a másik maga Godot.
De egyikük sem létezik. Talán nem véletlen, hogy a finá-
léhoz érkezve, amikor az ügyelõ színpadra szólítja az
összes szereplõt, sorolva a neveket, külön hozzáteszi: és
Urmai Gábor mûvész urat is kérem jelenésre...

– Az Úri muriban viszont sokkal többet látunk a szí-
nen, február 22-én lesz a bemutató. Milyen elõadást vár-
hatunk?

– Még a felénél sem tartunk a próbaidõszaknak, és
mert nem akarom elkiabálni, inkább Szõcs Artur, a ren-
dezõ szavait idézem: jól állunk. Mindenki nagyon ko-
molyan veszi a feladatát, szeretjük csinálni.

– A közönség is szeretni fogja?
– Egyrészt azt gondolom, hogy a Móricz Zsigmond

Színháznak játszania kell a névadója darabjait. Hol sze-
ressék, ha nem itt? Nem mai a történet, de akár az is
lehetne. Mi nem aktualizáljuk se díszletben, se jelmez-
ben, semmilyen beszólásban-kiszólásban. A darab el-
mond mindent. Mulatós mû, élõzenével – sírva vigad a
magyar. Vidéken játszódik, földbirtokosok a szereplõi,
vannak köztük hímsoviniszták. Az én figurám viszont
papucsférj, rendesen csoszog a cipõ mellette...

– Az élményanyagát honnan vetted?
– Hozzáolvastam... Nem a 21. században elfogadott

párkapcsolatok voltak akkoriban, általában a férj volt az
úr, olykor viszont a nõ mondta meg a férjének, hogy hol
a helye. Az arányok persze változtak azóta.

Nagy társasági élet van a színpadon, sok színész, sok
jelenlét. Együtt kell élni az eseményekkel akkor is, ha
nincs szövegem, hogy a legjobb ütemben szólaljak meg,
ha itt az idõ. A csendes jelenlétet ugyanúgy el kell ját-
szani. Úgy gondolom, szeretni fogja a közönség az elõ-
adást.

– A korábbiakhoz képest gyakrabban fogsz felbukkan-
ni a Drága örökösök címû tévésorozatban. Szeretsz fil-
mezni?

– Szeretek! Másfajta jelenlétet követel, ott és abban az
adott pillanatban kell jónak lenni. Elindult a 3. évad, bo-
nyolódik a helyzet, a mi figuránk is – a kollégámmal ketten
vagyunk a „kopaszok”, a rosszak – erõteljesebben jelenik
meg a történetben. Persze kiderül rólunk, hogy jó emberek
vagyunk. Eleinte a falu rémisztõi, késõbb a segítõi.

A színpadnak is megvan a varázsa! A színházban jó
esetben a bemutatóra készül el az elõadás, majd folyama-
tosan változik. Estérõl estére más a közeg, a nézõk más-

képpen reagálnak. Rajtuk szûrjük le, hogyan hat mindaz,
amit kitaláltunk, különösen igaz ez a vígjátékokra. Elõfor-
dul, hogy olyan dolgon nevet, amit mi már rég megun-
tunk, de kiderül, a nézõre jól hat. Más jelenetrészt pedig
jobb elhagyni vagy átalakítani. Én magam is változom,
rádöbbenek egy-egy gondolat mélyebb, másfajta értelmé-
re. A színházban részese, alkotója vagyok az elõadásnak,
a film a rendezõ és a vágó kezében van.

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Fotó: Juhász Éva
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

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

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2020.
február 5. napján (szerda) 12.00 óráig nyújtható be.

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

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

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS, DIGITÁLIS TÉRKÉPPEL,
MOST MÁR NYÍREGYHÁZÁN IS

A futás népszerûsége évek óta töretlenül növekszik
Magyarországon. Szakemberek szerint nemcsak fiziká-
lis, hanem mentális frissességet is nyújt. Erõsebbek és ki-
tartóbbak leszünk tõle, a lélekre gyakorolt hatása pedig
felér egy jó terápiával. Ráadásul meg lehet fûszerezni já-
tékokkal, kalandokkal is: ilyen a tájékozódási futás, amely-
nek egy negyven pontból álló, digitálisan követhetõ pá-
lyája most már Nyíregyházán is létezik.

A tájékozódási futás az egyik legõsibb sportág: az õs-
embernek is az élete függött attól, hogy üldözõi elõl vissza
tud-e menekülni védelmet nyújtó barlangjához, vagy el-
talál-e számára fontos helyekre. Népszerûsége pedig, az-
óta is töretlen, hiszen itt szellemi és fizikai feladatot egy-
szerre kell megoldani. Lényege, hogy a tájfutó egy szá-
mára ismeretlen ellenõrzõ pontokból álló pályán halad
végig térkép segítségével, és a térképen megjelölt ellenõr-
zõ pontokat kell megkeresnie a terepen, majd a legrövi-
debb idõ alatt a célba érnie.

ÚJ FORMÁJA A SZÓRAKOZÁSNAK

A tájfutás fõ eszköze a speciálisan tájékozódási futásra
elkészített térkép, mely a turistatérképeknél jóval részle-
tesebb (méretaránya általában 1:15000 vagy 1:10000).
Lassan ezt váltják le a digitális térképek, mint például az
okostelefonra letölthetõ MapRun alkalmazás, amelynek
elsõ itteni pályáját a nyíregyházi Zelei Ferenc alkotta meg,
és amely már 2 hete mindenki számára elérhetõ.

Az okostelefonra letölthetõ MapRun alkalmazás egy új
formája a szórakozásnak, a tájékozódásnak és a sportnak.
Egy digitális formában használható tájékozódási futó tér-
kép, vagyis itt már nincs szükség a nagyméretû papír tér-
képekre.

INGYENESEN ELÉRHETÕ
– Ez egy ingyenes alkalmazás, amit okostelefonra kell

letölteni. Ennek segítségével könnyen meg lehet nézni,
hogy a közelben létezik-e tájfutóknak kijelölt pálya. Aki
Nyíregyházán tölti le, az a közelben két ilyet is talál: az
egyiket Harangodon, a másikat pedig a Bujtosi Városli-
getben. Az utóbbi térképe alig két hete érhetõ el – tájé-
koztatta szerkesztõségünket Zelei Ferenc.

40 PONTBÓL ÁLL

– Nyíregyháza elsõ ilyen, a tájékozódási futást kedve-
lõknek szóló, 40 pontból álló pályája a Bujtost és környé-
két érinti: a Hunyadi utca–Szegfû utca–Család utca–Jég
utca közötti területet, illetve magát a városligetet. Ezen a
behatárolt részen 40 megkeresendõ pontot határoztunk
meg, amit a digitális térkép is jelez a futóknak. Ez egy
úgynevezett szabad pontfogásos pálya, ami azt jelenti,
hogy a 40 pont tetszõleges sorrendben érinthetõ. A fel-
adat: az összes pontot megkeresni minél rövidebb idõ alatt,
de tetszõleges számú pontokból álló saját pálya is teljesít-
hetõ. Az idõeredmények és a teljesítés útvonala azonnal
megtekinthetõ az alkalmazáson keresztül, és összehason-
lítható más futók eredményeivel. A következõ várható
helyszín: Sóstói-erdõ, Erdei Tornapálya rajt és céllal.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 2., vasárnap 18.00 Fatum Nyír-
egyháza–Jászberény röplabdamérkõ-
zés közvetítése
Február 3., hétfõ 20.30 Nyíregyháza
Spartacus–Soroksár labdarúgó-mérkõ-
zés közvetítése
Február 4., kedd 20.30 Fatum Nyíregy-
háza–Békéscsaba nõi röplabdamérkõ-
zés közvetítése

Január 31., péntek 19.00 Bánki torna-
terem, NYÍKSE–Gyula kosárlabda-mér-
kõzés

Február 2., vasárnap 14.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Soroksár
labdarúgó-mérkõzés

Február 2., vasárnap 18.00 Zrínyi Tor-
nacsarnok, Fatum Nyíregyháza–Békés-
csaba nõi röplabdamérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

2020. ÉVI SPORT NAGYRENDEZVÉNYEK NAPTÁRA
Január 20. – Mozdulj Nyíregyháza! elsõ félévi programok.
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, közlekedésbiztonsági programok.

Június 13. IV. Decathlon Élménypróba (Erdei Tornapálya)
Számos akadály és izgalmas próbatétel vár
az Erdei Tornapályán,.

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

Július 24–26. U19 Világkupa – Nemzetközi Kerékpáros Nagyverseny
(Kossuth tér)
Junior korcsoportú nemzeti válogatott kerékpáros verseny-
zõk mérkõznek meg a világkupáért.

Augusztus 2. Háztömb körüli Kerékpárverseny (Országzászló tér)
UCI 2.2 besorolású kétnapos nemzetközi kerékpárverseny
befutója, majd délután gálafutam.

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

Szeptember 26. BringaVáros 7.1
Városrészeket összekötõ családi szabadidõs rendezvény szí-
nes programokkal a mozgás és a közösségépítés jegyében.
Regisztrálj a lakóhelyeden felállított regisztrációs ponton,
keresd meg a bringapontokat és gyûjtsd a pecséteket.

Szeptember 21. – Mozdulj Nyíregyháza! második félévi programjai
november 29. Részletek: a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

Október 3. II. Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny

November 6–8. RALLY EB
ERC Európa-bajnoki és Országos Rally bajnoki futam,
nyíregyházi rajtceremóniával, belvárosi gyorsasági szakasszal.

November 21-22. Legend Rally

SZETTGYÕZELEM FEDERER ELLEN

RAJT ELÕTT A NYÍREGYHÁZA SPARTACUS
Hazatért Törökországból a Nyíregyhá-

za Spartacus. A csapat az elmúlt napok-
ban edzõtáborban készülhetett a bajnoki
rajtra.

– Nagyon jó körülmények között, remek
pályákon készülhettünk, amit akartunk,
nagyrészt elvégeztük. Az utolsó napokban
nem jött jól a betegséghullám, két mérkõ-
zést terveztünk szombatra, hogy mindenki
90 perces terhelést kapjon, de mivel keve-

sebben maradtunk, volt, aki 135 percet ját-
szott. Nagyon hasznos az edzõtábor a fia-
talok szempontjából is, mert nemcsak epi-
zódszerepet kaptak, hanem mindenki
ugyanannyi lehetõséget is, és jó teljesít-
ményt is nyújtottak – mondta Lengyel Ro-
land vezetõedzõ.

A csapat négy felkészülési mérkõzést
játszott, csak a Legia Varsótól kapott ki,
kétszer döntetlen lett a végeredmény, a
Krasnodar ellen pedig nyert a Szpari Boda

Balázs találatával. A fiatal labdarúgó elsõ
gólját szerezte a felnõtt csapatban.

– Erõs csapatok ellen, jó mérkõzéseket
vívtunk. Sokat foglalkoztunk a védekezés-
sel és a támadásvezetéssel is. Egy Legia
Varsó ellen is – bár sokat védekeztünk –
bõven voltak helyzeteink. A héten már ki-
fejezetten a Soroksár ellen készülünk, az
elsõ fordulókban a pályakörülményekkel is
meg kell küzdeniük a csapatoknak, döntõ

lesz, ki tud jobban alkalmazkodni a viszo-
nyokhoz – tette hozzá Lengyel Roland.

A Szpari kerete változott a téli szünet-
ben. Györgyi Arthur, Patvaros Zsolt, For-
gács Dávid, Fadgyas Tamás és Ásványi Ba-
lázs érkezett, Busai Attila, Csorvási Tamás,
Cenaj Drilon, Jova Levente, Tóth Barna és
Kovác Alan távozott. A Szpari vasárnap
hazai környezetben kezd a Soroksár el-
len.

A Szpari 2020-as tavaszi csapatképe

Törökországban edzõtáborozott a Nyíregyháza Spartacus

A világ egyik legjobb teniszezõje ellen
lépett pályára Fucsovics Márton. A nyír-
egyházi játékos szettet is nyert Roger
Federerrel szemben, de végül a svájci já-
tékos gyõzött, és jutott a legjobb 8 közé
Ausztráliában.

Fucsovics Márton remekül szerepelt az
Australian Openen, és meg sem állt a leg-
jobb 16-ig. Itt a harmadik kiemelt, a világ
egyik legjobbja, Roger Federer volt az el-
lenfele. Szülõvárosában, Nyíregyházán is
sokan szurkoltak neki, a Marso Tenisz Cent-
rumnál egy kis baráti társaság együtt nézte
a meccset.

A nyíregyházi teniszezõ hibátlanul ját-
szott az elsõ szettben, egy alkalommal el-
vette a svájci adogatását, és nyerte is a já-
tékrészt. A másodikban viszont Federer ki-
használta Marci hibáit, akinek bár voltak
lehetõségei arra, hogy elvegye ellenfele
adogatójátékát, ez nem sikerült. A folyta-
tásban a szerencse sem a magyar fiút segí-
tette, a hálóról rendre úgy pattant a labda,
hogy Federernek kedvezett, aki végül a
harmadik és a negyedik játszmát is nyerte.

– Egy nagyon jó versenyen vagyok túl.
Roger Federer ellen játszottam a 16 között,
és úgy mentem fel a pályára, hogy végre
gyõzni szeretnék ellene, ez korábban két-
szer nem sikerült. Az elsõ szettben jól jöt-
tek a szerváim, jól is ment a játék, és sike-

rült megnyerni a játékrészt. A folytatásban
változtatott a játékán, kétszer egymás után
nem ütötte meg ugyanúgy a labdát, ezt na-
gyon nehéz volt kezelni, ez más szint. Volt,
hogy nyesett, majd pörgetett, utána ejtett,
nem tudtam ezekre megfelelõen válaszol-
ni. Az évkezdet nem rossz, célom, hogy
visszakerüljek a legjobb ötven közé – mond-
ta Fucsovics Márton a találkozó után.

A nyíregyházi teniszezõ harmadszor
játszhatott példaképe, Federer ellen

Fucsovics Mártonra a következõ hetek-
ben újabb mérkõzések várnak. A jó sze-
replésnek köszönhetõen 14 helyet javított
a világranglistán, és jelenleg az 53.
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Mussó László (12. sz. vk. önk. képvise-

lõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. február 3., 16.30 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

Idõpont: 2020. február 3., 18.00 óra.
Helyszín: Koszorú utcai Általános

Iskola.

Dr. Újhelyi János (8. sz. vk. önk.
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2020. február 4., 16.00–18.00
óra.

Helyszín: Vasutas Mûvelõdési Ház,
Toldi u. 23.

Lövei Csaba (3. sz. vk. önk. képviselõ-
je) fogadóórát tart.

Idõpont: 2020. február 4., 17.00–
19.00 óra.

Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház,
Ungvár stny. 33.

Nagy Szabina (2. sz. vk. önk. képvise-
lõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2020. február 5., 17.00 óra.
Helyszín: Jósavárosi Polgárõr Egyesü-

let, Ungvár stny. 25.

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

A BURATTINÓ BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSAI: február 1-
jén 16.00: Dr. RaVaszil. 2-án 10.00: Surranó és Brekkenõ.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

A KODÁLY TÁRSASÁG ELÕADÁSA február 3-án 17.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.

INGYENES SZABADIDÕS ASZTALITENISZ FOGLAL-
KOZÁS február 3-án, 10-én, 17-én és 24-én 18.00 órától
az Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szõlõsker-
ti Angol Kéttannyelvû Tagintézményben.

SENIOR TORNA minden kedden a Jósavárosi Mûvelõ-
dési Házban.

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás
február 4-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Vezeti: Ferenczné Endresz Klára.

TÉLI KÉP KÉSZÍTÉSE február 4-én 15.00–17.00 óráig a
Csiriptanyán (Móricz Zsigmond könyvtár).

KAMASZ TERASZ – beszélgetés középiskolás írókkal,
költõkkel február 5-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vezeti: Nagy Zsuka költõ és Béres Tamás
író.

SAKKSZAKKÖR február 5-én 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

LELKEM ÜZENETE – Sz. Nagy Tímea textilszobrász 3D-s
kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megnyitó:
február 5-én 17.00 óra. A tárlatot megnyitja: dr. Ulrich
Attila, Nyíregyháza alpolgármestere. Gitáron közremûkö-
dik: Dobó Lilla. A belépés díjtalan! Megtekinthetõ: április
1-jéig.

FARSANGI SZEMÜVEG KÉSZÍTÉSE február 6-án 15.00–
17.00 óráig a Csiriptanyán (Móricz Zsigmond könyvtár).

INGYENES GERINCTORNA – a Mozdulj Nyíregyhá-
za! program keretén belül – február 6-án, 13-án, 20-án és
27-én 18.00 órától az Arany János Gimnázium és Általá-
nos Iskola Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény-
ben.

KEREKÍTÕ foglalkozás február 7-én 10.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.

FESTMÉNY- ÉS PIROGRÁFKIÁLLÍTÁS. Katona Zsuzsan-
na festmény- és Kerekes Attila pirográfkiállítása a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: február 7-én 16.30-tól.
Megnyitja: H. Németh Katalin grafikusmûvész, közremû-
ködik az Artézis kvartett.

JÓGA február 7-én, 14-én, 21-én és 28-án az Arany
János Gimnázium és Általános Iskola Szõlõskerti Angol
Kéttannyelvû Tagintézményben.

FÖLD ÉS ÉG KÖZÖTT – Németh Péterné Petrikán Va-
léria keramikusmûvész kiállítása a Pál Gyula Teremben.
Megtekinthetõ: február 20-áig.

MAGASAN-MÉLYEN – Börcsök Attila grafikusmûvész
kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthe-
tõ: február 27-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra kö-
zött.

ZÁRÓKIÁLLÍTÁS. A IX. Nyíregyházi Nemzetközi Fa-
metszõ Mûvésztelep zárókiállítása a Nyíregyházi Városi
Galériában. Megtekinthetõ: február 27-éig.

AZ „ALKOTÓ IDÕSEK” PÁLYÁZATI ANYAGÁNAK KI-
ÁLLÍTÁSA a Váci Mihály Kulturális Központban. Megte-
kinthetõ: február 28-áig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A FRIEDMANN-TELEP NÉVADÓJÁRÓL
A két világháború közötti városi térképeken a mai

Kertváros területének egy részét a Friedmann-telep el-
nevezéssel illették. A városrész egykori névadója
Friedmann Selig volt, aki Nyíregyházán született 1869.
szeptember 1-én. Eleinte borkereskedéssel foglalkozott,
a város köztisztasági vállalatát is bérelte, majd zsákköl-
csönzõt állított fel és vezetett évtizedeken át. Az 1890-
es évek végén telkeket adott és vett, majd telkein 2-3
szobás házakat építtetett. Ahogyan a Dienes István által
szerkesztett monográfiában is megfogalmazták róla:
„Friedmann Selig beépítette nevét alkotásaival Nyíregy-
háza történetébe”.

Az Eletó-telep és a Szentmihályi út között üres lege-
lõket vásárolt, azokon fatelepet létesített. Legalább 200
házat épített és adott el. Nagy dolog volt ez akkor, ami-
kor Nyíregyházát is lakásínség jellemezte! Amikor ezek
a házak benépesültek, sorra születtek a gyerekek, így
1928-ban felmerült, hogy az Eletó-telepen lakók szá-
mára iskola épüljön. Friedmann Selig egy telek felaján-
lásával támogatta e nemes ügyet. Friedmann áldozat-
készségének apropóján jegyezte meg a Nyírvidék cikk-
írója, hogy „Nyíregyházán felekezeti különbség nélkül
él a lelkekben a közösség érdekeinek, a kulturális és
szociális céloknak tudatossága”.

Az 1920-ban elfogadott Nagyatádi-féle földreformtör-
vény alapján, 1921-ben létrehozták az Országos Föld-
birtokrendezõ Bíróságot, amely a földek kisajátítását és
parcellázását irányította. Ez sajátította ki Friedmann Selig
Felsõ-Pázsiton elterülõ, teljes egészében háborús szer-
zeményû szántóföldjeit, amelyeken elsõsorban vasuta-

sok, postások és altisztek házigényeit elégítették ki. Az
igénylõk a házuk építéséhez több esetben az állami
kölcsönnel szemben Friedmann Seligtõl kölcsönöztek,
akinél lehetõség nyílt munkavégzéssel történõ törlesz-
tésre is.

1944-ben sorstársaival együtt Friedmann Seliget is
elhurcolták, Auschwitzban hunyt el. A városrész 1950-
ig viselte nevét, ekkor Ságvári Endrérõl nevezték el, ma
Kertváros. A közösségi ház falán látható az érdemeit
megörökítõ emléktábla.
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