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TOVÁBB NÕTT AZ INFLUENZASZERÛ MEGBETEGEDÉSEK SZÁMA
A figyelõszolgálatban részt vevõ orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint

az országban 2020. január 27. és február 2. között 30 000 fõ, az elõzõ hetinél 72
százalékkal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tünetekkel. Valamennyi köz-
igazgatási területen emelkedett az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók gyakori-
sága az elõzõ héthez viszonyítva. A becslések szerint a lakosság 0,5 százaléka kereste
fel orvosát influenzás tünetekkel. A leggyakrabban az óvodások, az általános iskolás
korú gyermekek között fordult elõ a megbetegedés. Az influenzát orrfolyás, köhögés,
fejfájás, rossz közérzet, az orr és a légutak nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Az
influenzavírusok az egyéb légúti fertõzések kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor,
tüsszögéskor és beszéd közben keletkezõ légúti váladékcseppecskék révén, csepp-
fertõzéssel terjednek. Legfontosabb a kezelésében, hogy a beteg maradjon ágyban,
pihenjen, sok folyadékot igyon, és kerülje az erõfeszítéseket.

FÓKA-MÓKA,
VIZSGÁLATTAL

A Nyíregyházi Állatpark kaliforniai oroszlánfókái hetente két alkalommal alapos egészség-
ügyi vizsgálaton esnek át: ilyenkor mérlegelik õket és súlyuk alapján beállítják a megfelelõ
takarmányadagjukat, de fonendoszkóppal, röntgennel és ultrahanggal is ellenõrzik állapotu-
kat. Képünkön vizsgálat közben a park állatorvosi asszisztense és trénere.

ÚJ NAPPALI FOGLALKOZTATÓ ÉPÜLT AZ ÕZ UTCÁN
190 férõhelyes nappali foglalkoztatót építtetett a nyír-

egyházi önkormányzat az Õz utcán. A közel 580 millió
forint értékû, európai uniós – és saját forrású – beruhá-
zás nyomán többfunkciós intézmény nyitja meg kapuit a
tervek szerint márciusban.

A belvárosi, de kertvárosi környezetben készülõ két-
szintes épület földszintjén lesznek az ellátottak közösségi
és pihenõterei, a konyha és az étkezõ. Kertkapcsolatos
kialakítása a zöld felületekkel színesíti majd a programo-
kat, illetve a mindennapi rutint. Az emeleten foglalkozta-
tó, orvosi rendelõ, irodák és tornaterem, illetve a dolgo-
zók, a közel 30 szociális segítõ szobái kaptak helyet.
Nagyné Hermányos Zsuzsa, a Nyíregyházi Szociális Gon-
dozási Központ igazgatója kifejtette, most már egy helyen
öt szociális alapszolgáltatás lesz elérhetõ.

CSÖKKENTI A TERHEKET
A szakember szerint óriási változás lesz a gondozottak

életében, hogy hasonló helyzetû kortársakkal kerülnek
társas kapcsolatba, mely nemcsak az állapotuk fenntartá-

sát segíti, de nyilvánvalóan javítja életminõségüket is. Nem
beszélve az ellátottak családtagjairól, akiknek jelentõsen
csökkennek majd mindennapi terheik.

– Ez a fejlesztés a Területfejlesztési Operatív Program
keretébõl valósulhatott meg. Mi dönthettük el, hogy a for-
rást mire szeretnénk felhasználni. Célunk az volt, hogy
felújítsuk a szociális ellátó rendszerünket. Ez meg is tör-
tént, gondoljunk csak a Vécsey utcai, a Körte utcai és a
Május 1. téren lévõ épületeinkre. Az Õz utcán pedig egy
újat is építettünk, hiszen a belvárosban nagy szükség volt
rá – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

A Szociális Gondozási Központ igazgatója egyben az
Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány elnö-
ke a jövõben egyéb események mellett például az Idõsek
Akadémiája elõadásait, vagy az Alzheimer Café alkalmait
is ebben az új épületben szeretné megszervezni. Az in-
tézménybe jutás körülményeirõl folyamatosan tájékoztat-
ják az érintetteket, részint a régebben már mûködõ helye-
ken, de szórólapokkal is megkeresik a közeljövõben a
nappali ellátó újabb gondozottjait.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit) Az Õz utca 16. szám alatt épült az intézmény
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KUTYAÜGY: MÁR NINCS KÓBOR EB A KELETI LAKÓTELEPEN?!
Az elmúlt hét közepén több poszt és videó is felkerült

a népszerû közösségi portálra a Keleti lakótelepen gaz-
da nélkül maradt kutyákról. A témában megkerestük a
NYÍRVV Nonprofit Kft-t., akiktõl azt a tájékoztatást kap-
tuk, hogy a gazdátlan ebeket már elszállították, a többi,
ott élõ körülbelül negyvenet pedig portán belül, láncon
megkötve tartják, és a tulajdonosaik is még mindig a la-
kótelepen élnek.

Mint ahogyan arról már a Nyíregyházi Napló hasábja-
in is olvashattak, méltóbb lakhatási körülményeket bizto-
sít az önkormányzat a Keleti lakótelepen élõknek egy
uniós projektnek köszönhetõen. A családok önkéntes ala-
pon költözhetnek a huszártelepi, felújított, komfortos, szo-
ciális bérlakásokba.

HÁTRAHAGYTÁK ÕKET?
Az elsõ kiköltözések – 15 családot érintett – január 17-

én meg is történtek. Ezt követõen lakossági bejelentés ér-
kezett a NYÍRVV Nonprofit Kft.-hez, valamint különbözõ
bejegyzések is napvilágot láttak a témában, amelyek ar-
ról szóltak, hogy a családok 80 kutyát hátrahagytak, étel
és víz nélkül, méltatlan körülmények között. Követtük a
kutyák ügyét.

TÁJÉKOZTATTÁK AZ OTT ÉLÕKET
Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje szer-

kesztõségünk megkeresésére elmondta, még a kiköltözé-
sek elõtt felvették a kapcsolatot a roma nemzetiségi ön-
kormányzati képviselõvel, aki már hosszú évek óta segít-
séget nyújt abban, hogy a gyepmesterek és az ott élõ csa-
ládok megfelelõen együtt tudjanak mûködni. A képviselõ

ezt követõen tájékoztatta is a Tüzér utcán élõ családokat
annak lehetõségérõl, hogy aki a továbbiakban megválna
a kutyájától, mert annak elhelyezését nem tudja megol-
dani, értesítse õt. Ennek következtében került két kutya
még január 14-én az Állategészségügyi Telepre, több igény
azonban nem volt.

– További három alkalommal a gyepmesterek még négy
kutyát elvittek, illetve az Állatbarát Alapítvány vállalta,
hogy a lakóteleprõl a tovább tartani nem kívánt, kis- és
közepes termetû kutyákat lehetõségeihez mérten átveszi.
Ez is megtörtént. Így az Állategészségügyi Telepre és az
Állatbarát Alapítványhoz is 6-6 kutya került – hangsúlyozta
az ügyvezetõ, hozzátéve, a beszállított kutyák karantén-

idõ, orvosi megfigyelés után, gyógykezelést követõen,
élõsködõktõl megtisztítva, oltva, chippelve kerülhetnek
majd új gazdájukhoz.

TÖBBSZÖR TARTOTTAK TEREPBEJÁRÁST
– A Nyíregyházi Állategészségügyi Telep munkatársai

a roma kisebbségi képviselõ társaságában azóta is tartot-
tak már terepbejárást az érintett utcákon. Azt tapasztal-
ták, hogy az adott területen kóbor kutya nincs, a még ott
lakók állataikat – becsült számuk kb. 20–40 lehet – por-
tán belül, láncon megkötve tartják – zárta az ügyvezetõ a
tájékoztatást.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ZSEBY ÁLLKAPOCS
NÉLKÜL ÉL

Kis méret, nagy személyiség. Ez jellemzi leginkább a
13 éves, extra mini, mindösszesen egy kiló húsz dekás 
yorkshire terrier Zsebykét, akinek korábban bizony bõ-
ven kijutott a szenvedésbõl.

NEM BÚJTAK ELÕ A
MEDVÉK

A népi hagyomány szerint, a téli álmot alvó medvék
február 2-án hagyják el elõször barlangjukat. Úgy tart-
ják, ha ilyenkor szép idõ van, és a medve meglátja az
árnyékát, visszatér a barlangjába, mert a tél még sokáig
elhúzódik. Ha viszont az idõ borús, és a mackó nem lát-
ja az árnyékát, akkor kint marad. Ilyenkor arra számít-
hatunk, hogy hamarosan beköszönt a tavasz.

A Nyíregyházi Állatpark barnamedvéi, Rozi és Peti de-
cemberben kezdték meg téli álmukat a saját maguk ásta
3 méter széles, 1 méter magas üregben, s a néphagyo-
mánynak fittyet hányva – csakúgy, mint tavaly –, most
sem bújtak elõ barlangjukból, így idén a jóslásuk elma-
radt.

MEGGYVÁGÓ MADARAK-
RÓL GONDOSKODIK

Hazánkban a meggyvágó madarak nem számítanak rit-
kaságnak – akik szemfülesek, azok találkozhatnak velük
fás-bokros élõhelyeken, városi parkokban vagy akár ma-
dáretetõknél is.

Zsebykét hat évvel ezelõtt, sétáltatás közben megtá-
madta egy németjuhász, a nagy csata következtében pe-
dig leszakadt az állkapcsa, amit már soha többé nem tud-
tak visszavarrni. Az orvosok akkor nem sok jövõt jósoltak
neki. Azt mondták, 1000-bõl egynek, ha sikerül túlélni.
Zsebyke azonban megmutatta, hogy miniatûr testmérete
ellenére is óriási harcos, és átvészelte a megpróbáltatáso-
kat (persze, mindehhez szükség volt kezelõorvosa, dr.
Pelle György állatorvos szakértelmére is).

„EXTRA” BOLDOG AZ ÉLETE

Azóta „extra” boldog életet él: hõsként tekintenek
rá az állatkórházban; autókereskedést neveztek el róla
a városban; egy kiló húsz dekás testsúlyát pedig ked-
venc ételeivel, pizzával és hamburgerrel tartja kordá-
ban.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MÁSIK KÉT MEDVEFAJ IS MEGTEKINTHETÕ

Nem kell azonban a macirajongóknak szomorkod-
ni, hiszen az országban csak itt, a Nyíregyházi Állat-
parkban másik két medvefaj is megtekinthetõ; a pápa-
szemes medvék az Andok-kalandok kifutórendszeré-
ben, míg a jegesmedvék a Sarkvidék élõvilágát bemu-
tató területen.

A meggyvágó gyakori költõmadár, egyik legtermetesebb
hazai pintyfajunk. Csõre olyan erõs, hogy akár a meggy
magját is szét tudja roppantani – innen kapta a nevét is.
Alapvetõen bokrok, fák magvaival táplálkozik, de fiókáit
fõleg hernyókkal eteti. Tóth Nóráék családja évek óta olyan
szerencsés, hogy minden télen gondját viselhetik több kü-
lönbözõ madárnak is. Gyakori vendégeik – többek között
– a cinke, a rigó, a veréb, a mátyásmadár, a fakopáncs és
az erdei galamb is, de a meggyvágókkal idén télen talál-
koztak elõször az otthonukban. A madáretetõnél szoktak
landolni ezek a csodás kis madarak – Nóriék legnagyobb
örömére, hiszen így könnyen megfigyelhetik õket.

– A meggyvágó idén jelent meg az udvarunkban. Sajnos
néha nekirepülnek az ablaknak, ilyenkor megszédülnek
kicsit, de rögtön van valaki a családunkban, aki pátyolgat-
ni kezdi õket, hogy nincs-e valami bajuk. Körülbelül 20
perc után ki is repülnek a kezünkbõl – mesélte Nóri.

Mivel szeretik az állatokat, ezért igyekeznek minden
mást is megörökíteni: szöcskét, szitakötõt és õzikét is fo-
tóztak már egészen közelrõl.

(Szerzõ: Borbély Szabina Niké)

Keleti lakótelep
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EGYHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS TANULMÁNYI HÁZ
ÉPÜL A KULTURÁLIS NEGYEDBEN

Ikonok, ötvös és liturgikus tárgyak, textilkelmék, kéz-
iratos és nyomtatott könyvek is bekerülnek az egyháztör-
téneti múzeum épületébe, mely 2021-re készül el Nyír-
egyháza belvárosában. Az 1 milliárd forintos beruházás a
múzeumon túl egy komplex kulturális és oktatási intéz-
mény lesz, mely a Bethlen Gábor utcán valósul meg, vagy
másképpen a Bessenyei tér végén, a kulturális negyedben.

  
A négyszintes központi épület kétszintes szárnyakkal

egészül ki, melyet az a Balázs Mihály tervezett, aki a Szent
Atanáz Hittudományi Fõiskola épületét is megálmodta. Az
ezer négyzetméteres kulturális intézmény és tanulmányi
ház a Salzmann-féle telekre épül majd tavasztól. 600 mil-
lió forintos állami támogatásból, emellett az egyház saját
és külföldi forrásaiból valósul meg a beruházás.

TELJESEN NYILVÁNOS LESZ A GYÛJTEMÉNY

– Az a célunk, hogy egy új kulturális teret tudjunk meg-
nyitni a város lakói és az ide érkezõ turisták számára, azon
túl természetesen, hogy a görögkatolikus egyház, a gö-
rögkatolikus felekezet számára ez egy nagyon fontos, sa-
ját történeti, identitáserõsítõ hely is lesz a programokon és
a bemutatott kiállításokon keresztül – fogalmazott a pro-
jekt szakmai vezetõje, dr. Szabó Irén.

A görögkatolikus plébánia épületében közel négy évti-
zede elkészült már az a hitéleti kiállítás, melyet az érdek-
lõdõknek elõre szervezett program keretében megmutat-
tak. A jövõben teljesen nyilvános lesz ez a gyûjtemény,
mely a magyarországi görögkatolikus egyház történetét,
az elmúlt 400 évben létrehozott és összegyûjtött egyház-
történeti értékeket reprezentálja.

– A nyíregyházi egyházmûvészeti gyûjtemény 1981 óta

létezik, és a tárgyanyagát nagyobb részt Cselényi István
atya gyûjtötte össze, Timkó Imre püspök idején hozták
létre. Az itt látható kiállítást – ami ikonokat, ötvös tárgya-
kat, liturgikus textileket és liturgikus tárgyakat mutat be –
dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett hozta létre, a Nyíregyhá-
zi Egyetem mûvészettörténész tanára – részletezte a látot-
takat Szabó Irén.

A kulturális intézmény épületében a múzeum mellett a
Hittudományi Fõiskola tanulmányi háza is helyet kap. Itt
lehetnek a hétvégi képzések, és otthont ad konferenciák-
nak, illetve vendégprofesszoroknak. Ebben az épületben
helyezik el a több mint kétezer darabos könyvtárat, mely-
nek jelentõs része páratlan kincs. Kéziratos és nyomtatott
cirillika. Az épület negyedik emeletén a restaurátormû-
hely mûködik majd.

Nem véletlen, hogy városunkban épül meg ez a Ma-
gyarországon is egyedülálló intézmény, hiszen hazánk
északi területein él a görögkatolikus hívõk jelentõs része.
Ebbõl a szempontból központi hely Nyíregyháza, hiszen
könnyen megközelíthetõ a szomszédos nagyvárosokból,
de határon túli területekrõl is. Az külön megtiszteltetés,
hogy az épület a nyíregyházi kulturális negyed része lesz,
a 2021-es megnyitó után.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

FÜRDÕ HELYETT SZINDBÁD

Mint ahogyan azt tavaly november végén bejelentet-
ték, Szindbád néven újjáépül a Móricz Zsigmond Szín-
ház szomszédságában, a korábbi HEMO-ként ismert
mûvelõdési otthon. Színháztörténeti múzeum, pódium-
színpad és bisztró lesz a régi helyõrségi klub helyén. A
többfunkciós, alapvetõen a színház lehetõségeit bõvítõ
intézmény nyár végére készül el. A bontás idején azon-
ban az építõk érdekességre bukkantak: ráleltek a korábbi
Hungária Gõzfürdõ medencéire, amely 1912 és 1919
között ezen a helyen mûködött.

– Az étterem padlószerkezetének a felbontása után ta-
láltuk meg ezt az építész mûszaki leírásban már említett
régi fürdõt, melyen látszik, hogy több medencébõl állt.
Amennyire lehet, feltártuk, de a végleges padlóréteg alatt
ugyanúgy megmarad majd, mint ahogyan eddig is – tájé-
koztatta a terepszemlén a kivitelezõ Kirják Róbertet, a szín-
ház igazgatóját.

ÉTTEREM LESZ A HELYÉN

Bizarr a gondolat, de izgalmas lett volna meglovagolni
a váratlan helyzetet. A pezsgõfürdõt pezsgõs medencével

újjáéleszteni a XXI. század közönségének. Viszont a ter-
vekben étterem szerepel a korábban is e célt szolgáló föld-
szinti nagyteremben. Som János, a kivitelezõ IMBREX 95
Kft. cégvezetõ tulajdonosa elmondta, november végén
történt meg a munkaterület átadása, a tervek szerint július
végén megkezdõdik a szerzõdés szerinti mûszaki átadás-
átvétel, augusztus végén pedig befejezõdik a projekt.

– Az épületet szerkezetileg és funkcionálisan is teljesen
átalakítjuk, kívül-belül. Nagyon jó a koncepciója, sok ben-
ne a modern megoldás, minden bizonnyal egy jól élhetõ,
közösségi központtá válik majd.

Som Jánostól nem idegen az épület, hiszen a szomszéd-
ban volt katona, és hosszú idõn át a HEMO éttermébe járt
ebédelni. A mûszaki leírásban szerepelt, hogy egykoron
csendõriskola, meg fürdõ is volt az épületben, mégis meg-
lepte a munkásokat, amikor kilapátolták a korábbi me-
dencéket lépcsõstõl. A felfedezés nem befolyásolja az épít-
kezést, folytatják az újabb funkcióváltó korszerûsítést.

NAGY ATTRAKCIÓ

Lesz a konyhán, éttermen és jegyirodán túl emeleti ren-
dezvényterem, kiállítóterem, 3D-s mozi, kávézó, az ud-

varon pódiumszínpad és elektromos töltõvel ellátott par-
koló. A kulturális negyed másfél éve tervezett épületének
nagy attrakciója a színháztörténeti múzeum.

– Olyan turisztikai vonzerõvel bíró termet fogunk kiala-
kítani, ami reményeink szerint a külföldi turistákat is ide
fogja vonzani. A 36 férõhelyes, 3D-s mozi például külön-
bözõ színházi korokat fog bemutatni. Emellett a teljes épü-
let színházi relikviákkal, jelmezekkel,  makettekkel lesz fel-
díszítve, tehát az egész épület egy színházi múzeum jelle-
get fog kapni – folytatta a bemutatót Kirják Róbert, a Mó-
ricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója.

A tervek szerint e hónap végén, vagy március elején
végeznek a bontással, és kezdõdik a látványos építkezés.
Nyár végén lesz a Szindbád mûszaki átadása, majd kö-
vetkezik a termek-terek berendezése. A jegyiroda várha-
tóan az elsõk között nyit. Régi nézõigény volt az, hogy a
színházhoz közelebb kerüljön az iroda. Az idei VIDOR
vendégei még nem élvezhetik a kerthelyiség színpadát,
de a jövõben valamennyi nyári játszóhellyel egyeztetve
alakul ki az új intézmény mûsora.

A Széna, késõbb Dessewffy, ma Bessenyei téri épület
múltjáról a 16. oldalon olvashatnak bõvebben.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A MUNKÁLATOK SORÁN MEGTALÁLTÁK A HUNGÁRIA GÕZFÜRDÕ KÉT MEDENCÉJÉT

A bal szélsõ fotón a mostani állapot, jobb szélen a vágyott (látványterv alapján), középen a fürdõ maradványai



TURIZMUS

2020. FEBRUÁR 7.4

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza a „Nyíregyháza Város Közbiz-
tonságáért” „Sztárek Ferenc-díj” kitüntetés adomá-
nyozásának rendjét.

A kitüntetés a város lakosságának közbiztonsága ér-
dekében hosszabb idõn át végzett áldozatkész és fe-
lelõsségteljes hivatásos tûzoltói, rendõri, polgárõri,
közterület-felügyelõi területen végzett tevékenység el-
ismerésére adományozható.

A kitüntetést évente egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozására bármely természetes

vagy jogi személy tehet javaslatot.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-

tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2020. február 29. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza „Nyíregyháza Város Sportjá-
ért” „Kovács (Bütyök) József-díj” kitüntetés adomá-
nyozásának rendjét.

E kitüntetés a városban eredményesen tevékenyke-
dõ vagy kiemelkedõ sportsikert elért sportolónak, sport-
szakembernek adományozható.

A kitüntetést évente egy személy kaphatja.

A kitüntetés adományozását bármely természetes
vagy jogi személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2020. február 29. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

FELHÍVÁS

OTT VAGYUNK A TOP 10-BEN!
NYÍREGYHÁZA TURISZTIKAILAG AZ EGYIK LEGEREDMÉNYESEBB MAGYAR VÁROS

Az eredmények és a mutatók egyértelmûek. Nyíregy-
házán tíz év alatt megduplázódott a turisták és a ven-
dégéjszakák száma: divatba jött a szabolcsi megyeszék-
hely, jó a város márkája. Az állatpark, a fürdõk, a múze-
um és a szálláshelyeink pedig sorra nyerik el a rangos
szakmai és közönségdíjakat. Idén a TOP 50 kiadvány-
ban is helyet kaptunk, amely bemutatja a 2019-es év
turisztikailag legeredményesebb tíz vidéki városának
polgármesterét.

A turisztikai szakma ingyenes online napilapja, a
turizmus.com hetedik alkalommal rendezte exkluzív ki-
adványba a magyar turizmus meghatározó szereplõit. Az
eddigieknél bõvebb terjedelmû TOP 50 kiadványt, im-
már hagyományosan a 28. Turizmus Évadnyitó Gálán
mutatták be a szakmának a Budapest Kongresszusi Köz-
pontban. Szerepelnek benne mindazok, akiknek – vagy
cégüknek, szervezetüknek – tavaly meghatározó szere-
pük volt a turizmusban, de bemutatkoztak benne ifjú te-
hetségek is, valamint külön fejezetet szenteltek azoknak
a vidéki polgármestereknek, akik évek óta különös ügy-

ként kezelik városuk turisztikai fejlõdését. Néhány pol-
gármester mellett bemutatkozott a helyi turizmusért fe-
lelõs szakember, TDM-menedzser is, akiknek hatékony
munkája nagymértékben hozzájárult a településük turisz-
tikai eredményeihez. A TOP 50 kiadványban, mint az
egyik legsikeresebb vidéki város, Nyíregyháza is helyet
kapott.

„A DÖNTÉSEKET KOMOLY MEGFONTOLÁS
ELÕZI MEG”

Dr. Kovács Ferenc polgármester az elmúlt évtizedben
kétszer is szerepelt a hazai turizmus 50 legbefolyáso-
sabb személye között. A magazinból kiderül, hogy mind-
ez nem véletlen, hiszen a szabolcsi megyeszékhelyre lá-
togató turisták száma az elmúlt években több mint a dup-
lájára nõtt. 10  évvel ezelõtt valamivel több mint 100
ezer vendégéjszakát töltöttek a turisták Nyíregyházán,
ez a szám 2018-ban viszont már megközelítette a 230
ezret.

– Minden egyes döntésünket komoly megfontolás és
elõkészítés elõz meg. A fejlesztések, beruházások ugyanis
szükségesek, de az is fontos, hogy fenntarthatóak legye-

nek, és az itt élõk érdekeit szolgálják. A turisztikai fej-
lesztések megvalósítása hozzájárul a szolgáltatók, vál-
lalkozások, a megyeszékhely és a térség további erõsö-
déséhez is. Az idegenforgalmiadó-bevételt, amelynek
mértéke a  vendégéjszakák számának növekedésével ará-
nyosan nõ, teljes mértékben visszafordítjuk a turizmus-
ba. Az elmúlt években megvalósult, folyamatban lévõ,
illetve tervezés alatt álló turisztikai fejlesztések a város-
ban meghaladják a 20 milliárd forintos nagyságrendet.
Az önkormányzat célja a látványosságok és az infrast-
ruktúra folyamatos fejlesztése mellett olyan kulturális
események és nemzetközi sportprogramok rendezése,
amelyek vonzzák a turistákat. Természetesen a TDM-szer-
vezet munkája is hozzájárult ahhoz, hogy a megyeszék-
hely többször is „Az év turisztikai városa” lett – olvasha-
tó a kiadványban.

FÓKUSZBAN AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS
– Idei terveink között szerepel, hogy a korábbi évek

tudatos marketingmunkájának folytatása mellett a tu-
risztikai szolgáltatókkal, valamint a bokortanyák ter-
melõivel és kézmûveseivel szorosabbra fûzzük az
együttmûködést. Szakmai fórumokat szervezünk, ame-
lyeken bemutatásra kerülnek a Nyíregyházán megva-
lósult és folyamatban lévõ turisztikai fejlesztések, ahol
közösen egyeztetjük az aktuális feladatokat, illetve az
esetlegesen felmerülõ problémákat. Bízunk benne,
hogy a találkozók során számos olyan kérdés kerül
megvitatásra, mely segíti minden turisztikai szereplõ
munkáját és elõre viszi a város turizmusát, hiszen a
közös gondolkodással, fellépéssel idõben és megfele-
lõ hatékonysággal tudunk reagálni az aktuális kihívá-
sokra – tájékoztatta szerkesztõségünket Furkóné Sza-
bó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetõje.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A 2019-es év legeredményesebb települései-
nek polgármesterei:

Bóka István – Balatonfüred
Cser-Palkovics András – Székesfehérvár
Görgényi Ernõ – Gyula
Habis László  (2019 októberéig
volt polgármester) – Eger
Kovács Ferenc – Nyíregyháza
Németh Sándor – Bük
Novák Ferenc – Zalakaros
Papp Gábor – Hévíz
Papp László – Debrecen
Porga Gyula – Veszprém
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MOZGÁSSAL ÉS SENIOR TÁNCHÁZZAL INDUL A HÉT
A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

Minden hétfõn 11 órától a Mozdulj Nyíregy-
háza! keretein belül senior táncház várja a mo-
zogni vágyó szépkorúakat a Váci Mihály Kultu-
rális Központban Szabó Kata táncoktató vezény-
lésével.

A programon elõzetes tánctudás és táncpartner nélkül is
részt lehet venni, a csoporthoz pedig bármikor lehet csatla-
kozni, így nem kell félni attól, hogy aki a korábbi órákról
lemaradt, az kimarad. Az esemény kellemes kikapcsoló-
dást nyújt, és egy rendkívül hasznos egészségmegõrzõ és

betegségmegelõzõ mozgásforma. Az órák bemelegítéssel
és ismétléssel kezdõdnek, a könnyed lépéseket pedig azok
is hamar elsajátíthatják, akik újként kívánnak csatlakozni
a programhoz. A jó hangulatról a kiváló közösségen kívül
a régi magyar slágerek is gondoskodnak.
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ÉPÜL AZ ATLÉTIKAI CENTRUM, AMI BEKAPCSOLHATJA
NYÍREGYHÁZÁT A NEMZETKÖZI VÉRKERINGÉSBE

Ütemterv szerint épül az Atlétikai Centrum a Tisza-
vasvári úti volt NYVSC-pályán, amit a kedvezõ idõjárás
is segít. A Modern Városok Programban zajló beruházás
a nagy szerkezetépítési munkálatoknál tart, nyár köze-
pére-végére válhat a több részbõl álló komplexum csar-
nokrésze zárt épületté.

A jövõ márciusi befejezést az országos szövetség mel-
lett természetesen a helyi atléták és sportvezetõk is na-

gyon várják. A Nyíregyházi Televízió kérdésére azt mond-
ták: a Közép-Európában egyedülálló létesítmény nemcsak
a versenyrendezésben és a téli holtidõszak eltüntetésében
segíthet, hanem a helyi utánpótlás-nevelés erõsítésében,
de a kiegészítõ hotellel együtt nemzetközi edzõközponttá
is válhat – nem csak az atléták számára.

– Hátul salakos futópályát alakítottak ki, ahol még di-
ákolimpiai versenyeket rendeztek, de akkor, még az
NYVSC idejében komolyabb versenyeket is tartottak itt.
Egy másik részen pedig füves dobópálya volt – így emlék-
szik vissza a régmúltra az építési területen a Nyíregyházi
Sportcentrum atlétikai szakágának vezetõje.

EGYEDÜLÁLLÓ LÉTESÍTMÉNY

Vas László részt vett a volt NYVSC-pálya helyén épülõ
modern Atlétikai Centrum tervezésében az elejétõl a vé-
géig, s állítja, olyan lesz, ami a környéken lévõ országok-
ban sehol nincs. Az atléták mellett például a tollaslabdá-
zók, a vívók és a cselgáncsozók is otthonra találnak ben-
ne, csakúgy, mint a szabadtéri részen a családok, az ama-
tõr futók, hiszen nekik rekortánpálya készül. A 48 ágyas
hotel pedig csalogató lesz az edzési lehetõséget keresõk
számára, akár nemzetközi versenyek elõtt.

VERSENYEK, UTÁNPÓTLÁS, EDZÕTÁBOROK

– Abban bízom, hogy nemcsak a versenyrendezés,
hanem az atlétika utánpótlás-nevelés terén is valame-
lyest elõnybe kerülünk a többiekkel szemben, hiszen
lesz hol edzenünk télen, ami most még nem adatik meg.
A Magyar Atlétikai Szövetség is nagyon várja, hogy el-
készüljön ez a létesítményegyüttes, hiszen nekik sin-
csen hol versenyeket rendezni. S nemcsak versenye-

ket, hanem edzõtáborokat is tervezünk, hazaiak mel-
lett nemzetközi porondról is jönnek majd ide atléták –
mondta Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum  atléti-
kai szakágvezetõje.

Ez azért is fontos, mert régen például az akkori cseh-
szlovákiai városba, Jablonecbe jártak telente edzeni a
nyíregyháziak, hogy tavaszra jó állapotban legyenek, en-
nek ellenére is a vidéki atlétika egyik fellegvára voltunk.

NYÍREGYHÁZA, MINT VIDÉKI
ATLÉTIKAI FELLEGVÁR

A sport terén minden szállal városunkhoz kötõdõ Gyar-
mati Mihály az aktív sportolást követõen az akkori NYVSC
atlétikai szakosztályának volt a technikai vezetõje a ’80-
as években, egyben nagy, részben nemzetközi versenyek
szervezõje. Mint mesélte, annak idején Nyíregyháza több
olimpikont, kontinens- és magyar bajnokot adott, s egy-
szer még a pontversenyben csapatként a verhetetlennek
tartott Honvédot és Dózsát is legyõzték. Pedig a körülmé-
nyek nem olyanok voltak, mint majd itt lesznek, még öl-
tözõjük sem nagyon volt – ezért is örül nagyon az új léte-
sítménynek.

FELKERÜLÜNK A NEMZETKÖZI TÉRKÉPRE
– Ha ez a létesítmény itt elkészül, akkor én úgy gondo-

lom, hogy Nyíregyháza nemcsak a magyar atlétika térké-
pére fog újra felkerülni, hanem Kelet- és Közép-Európa
atlétikai térképére is. Ha valami Nyíregyházán épül, én
azok közé tartozom, akik az újat, a fejlõdést támogatják.
Ha engem kérni fognak, hogy bármiben segítsek, azonnal
rendelkezésre állok majd – tette hozzá Gyarmati Mihály,
az NYVSC atlétikai szakosztályának korábbi technikai ve-
zetõje.

A Tiszavasvári úti felüljáróról jól látható a változás,
mondhatni, mindenki szeme elõtt zajlik a sok szempont-
ból meghatározó, egyedülálló beruházás.

KÉT 600-AS LELÁTÓ,
BELTÉRI ÉS FEDETT PÁLYA

Nemsokára érkeznek az 57 méteres rácsos tartók, így el
lehet képzelni a látványterven (képünkön) is impozáns csar-
nok méreteit, de ne feledkezzünk meg a szintén 600 fõs
lelátóval épülõ szabadtéri pályáról és az ugyancsak kültéri,
a dobóatlétáknak szánt edzõpályáról sem. Március végé-
vel a nagy szerkezetépítési munkálatok befejezõdnek.

NEMSOKÁRA BURKOLNAK
– Áprilisban megkezdõdnek a tetõszerkezet-burkolási

és oldalfal-burkolási munkálatok. A teljes atlétikai csar-
nok zárt épületté valamikor nyár közepén-végén válik
majd, ami ideális állapotot fog arra teremteni, hogy az
õszi-téli idõszakban a befejezõ munkálatokat el tudjuk
végezni – fogalmazott Hársfalvi Gergely, a kivitelezõ
Aktuál Bau Kft. ügyvezetõje.

ITTHON ALKOTHATNAK NAGYOT
Az idõjárás az évszakot meghazudtolóan nagyon ked-

vezõen alakul, így ütemterv szerint tarthatónak látszik a
2021. március 5-i befejezés. Az ügyvezetõ hozzátette: nagy
szívügyük, hogy nyíregyháziként saját városukban épít-
hetnek európai színvonalú sportlétesítményt, ami az édes-
apja, az idén nyugdíjba készülõ Hársfalvi Péter pályafutá-
sának szép ékköve lesz.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Nemzetközi verseny a Városi Stadion még salakos
400-as pályáján

A mûanyag borítású pálya az Atlétikai Ifjúsági Barátság
Versenyen

Versenyen a Népstadionban, itt Gyarmati Mihály
középen fut

Fotó: látványterv

Ez már a valóság: zajlik a szerkezetépítés
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SZERELEM VOLT ELSÕ LÁTÁSRA, TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZADDAL EZELÕTT
Még mindig sok a válás, ami miatt manapság egyre keve-

sebben hisznek az örökké, sírig tartó szerelemben. Szerencsé-
re azonban vannak, akik bizonyítják: nem csak a romantikus
filmekben létezik ilyen. A nyíregyházi Henzsel házaspár 55
évvel ezelõtt mondta ki egymásnak a boldogító igen-t. Azóta
pedig ugyanazt érzik, mint elõször 1965. március 18-án...

Ki ne tekintene irigykedve azokra az idõs házaspárok-
ra, akik már több évtizede szerelemben élnek, akiknek
kapcsolatából sugárzik a hála, és akik a másik pillantásá-
ból is pontosan tudják, mire gondol a párjuk. A 74 éves
Marika néni és a 76 éves Jóska bácsi életében is voltak
nehézségek, de a róluk készült fotó ugyancsak alátámaszt-
ja: érzéseik még mindig erõsek.

„HÉTSZER TALÁLKOZTUNK”
– 1965. március 18-án találkoztunk elõször, amikor a bá-

tyámat hazahozta Biharugrára motorral – emlékezett vissza
kapcsolatuk kezdetére Marika néni, aki rögtön hozzá is te-
szi: – Szerelem volt elsõ látásra. Három hónapig udvarolt
nekem, mindez idõ alatt pedig hétszer találkoztunk, több
napokra is. 19 éves voltam, amikor 55 évvel ezelõtt, júni-
us 19-én megesküdtünk, két tanú jelenlétében. Ezt köve-
tõen költöztem át hozzá Nyíregyházára, azóta itt élünk.

TEMPLOMI ESKÜVÕ HARMINC ÉVVEL KÉSÕBB
– A 30. házassági évfordulónkon tartottuk meg a temp-

lomi esküvõnket, a két fiunk volt a tanúnk. A nagy napon
ott voltak a barátaink is, kerti partival ünnepeltük a gyöngy-
lakodalmunkat. Még mindig emlékszem, hogy a férjem-
tõl egy gyönyörû szegfûkosarat kaptam.

MI A TITOK?
– Az 55 év alatt voltak szép pillanataink, de nehezek is,

hiszen a férjem 44 éve beteg, sokat volt kórházban, de
örülünk a két gyerekünknek, a három lány és a két fiú
unokánknak. Ha tehetjük, eljövünk a Nyíregyházi Szoci-
ális Gondozási Központ 6-os számú Idõsek Klubjába (veze-

MINDENT AZ ESKÜVÕKRÕL
A Kelet-Magyarország idén is megtartotta a jegyes-

párok várva várt rendezvényét: az Álompár esküvõi
kiállítást szombaton és vasárnap a Continental Aré-
nában. A vendégek mindkét nap hallhattak pódium-
beszélgetéseket, voltak elõadások, szombaton az Éle-
tem párja, vasárnap pedig az Álompár verseny dön-
tõjét rendezték meg. (Fotó: Dodó Ferenc)

tõje Hajcsákné Magyar Erzsébet Angéla, aki tavaly decem-
berben Együtt Egymásért Burger István-díjat  vehetett át a köz-
gyûléstõl). Azt kívánom mindenkinek, hogy legyenek türel-
mesek és megbocsátóak egymással, nézzék el a másik hibáit
és akkor õk is több évtizedes házasságban élhetnek majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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AKTUÁLIS

KORSZERÛSÖDTEK A KÖNYVTÁR KÖZÖSSÉGI TEREI TAVASZ VÉGÉRE ELKÉ-
SZÜLHET AZ ÚJ TEMPLOM

2018 decemberében kezdték el építeni a Szenthárom-
ság téren a közel 250 hívõt befogadó református templo-
mot és parókiát.

Tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztésekre nyert
közel 120 millió forintot a Móricz Zsigmond könyvtár. A
pályázati forrás nyomán a városi könyvtár több közössé-
gi tere is megújult.

A program a teljes élethosszig tartó tanulást támogatja,
a könyvtári terek infrastrukturális fejlesztése után. Az in-
tézmény helyszínt és eszközt, inspirációt és élményt nyújt
az iskolarendszerbõl kilépés utáni idõkre, életkortól füg-
getlenül.

– Még 2017-ben nyerte meg a könyvtárunk ezt a pályá-
zatot, és egy hosszú folyamatnak vagyunk a végén. Im-
már a pályázat lezárásaként az Európai Unió támogatásá-

val, a Széchenyi 2020 keretében sikerült 118,65 millió
forintos támogatást nyernünk a könyvtár tanulást segítõ
infrastrukturális fejlesztései projektre – nyilatkozta a könyv-
tár igazgatója.

Ebbõl jutott a Vécsey utcai Fiókkönyvtár teljes korsze-
rûsítésére. Új intézményt, a mobil térelválasztóval kiala-
kított Kultúrkuckót is megteremtették, melyet a fiatalok
számára is kedvezõ, modern informatikai eszközökkel
láttak el. Február 29-én adják majd át a többfunkciós ifjú-
sági teret. Az eddigi oktatóterem helyén született újjá a
harmadik elem, a Digitális Labor, melynek teljes gépparkja
megújult.

DIGITALIZÁLÓDNAK

– Több mint 70 millió forint értékben vásároltunk csak
informatikai eszközöket. 45 számítógépet, mellyel kicse-
réltük az oktatóterem egész gépparkját. Ide 12 Apple szá-
mítógép, iPadok, iPhone-ok, rajztábla érkezett. 3D nyom-
tató, 3D szkenner, egy nagyalakú könyvszkenner, amely
a helyismereti dokumentumok digitalizálását segíti majd,
tehát rengeteg informatikai eszközzel tudtunk bõvülni.
Akadálymentesített eszközökkel is, a vakok és gyengén-
látók számára – sorolta tovább a fejlesztéseket Tomasovszki
Anita.

A mintegy 120 milliós EFOP pályázat után újabb sike-
res projektet indít a Móricz Zsigmond könyvtár, mely a
helyi sajtó digitalizálását végzi a Helytörténeti Gyûjtemény
számára, több mint 19 millió forintért.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

– Azt mondhatom, hogy az épület külsõ készültsége 95
százalékos, a belsõ készültsége pedig közel jár a 80 szá-
zalékhoz. A templomtér burkolása, belsõ berendezése van
még hátra. Nagy örömünkre szolgál az, hogy az elõttünk
álló egyházi ünnepek valamelyikén már minden bizonnyal
itt lehetünk az örökösföldi reformátusok közösségével.
Hálás a szívünk azért, hogy Isten nemcsak az alkalmas
idõt, hanem azt a jó lehetõséget is kirendelte, hogy volt
számunkra anyagi eszköz, emberállomány, segítség –
mondta el Nagy József, a Nyíregyháza Városi Református
Egyházközség lelkipásztora. A tervek szerint tavasz végé-
re  körbeér a nyíregyházi Szentháromság tér, hiszen a már
mûködõ görög- és római katolikus templom mellé elké-
szül a református is.

(Szerzõ: Bakai Judit)
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HAGYOMÁNYÕRZÉS ÉS SZÓRAKOZTATÁS A DISZNÓTOROS FESZTIVÁLON

Akik kíváncsiak arra, hogy milyen jelmezeket – régi
szóval maskurákat – öltöttek magukra a szatmári falvak
lakói jó száz évvel ezelõtt, azoknak február 23-án a Sós-
tói Múzeumfaluban a helyük, a III. Nyírségi Disznótoros
Fesztivál másnapján.

A nyíregyháziak körében (is) igen népszerû szabadtéri
néprajzi múzeum ugyanis ezen a vasárnapon tartja far-
sangi programját, melynek leglátványosabb része minden
bizonnyal a lakóhelyük hagyományait hûen ápoló pa-
nyolai lakosok télûzõ farsangi falukerülése lesz. A néphit
szerint a maskurások lármázásukkal, jókedvû mókázásuk-
kal, vigadozásukkal elûzik a telet. S hogy ez biztosan így
legyen, arról a Sóstói Múzeumfalu munkatársai gondos-
kodnak, hiszen kézmûves mûhelyükben zajkeltõ eszkö-
zök készítésére invitálják a gyermekeket és felnõtteket.
Azokat pedig, akik szeretnének beolvadni a télûzõ menet
tagjai közé, némi arcfesték felhasználásával álarc mögé
bújtatják.

MASKURÁSOK A FONÓBAN

A panyolai Szamosparti Nyugdíjas Klub tagjai a látvá-
nyosnak ígérkezõ felvonulás mellett egy dramatikus játé-
kot is bemutatnak, melynek központi alakja a huszár. A
falusi fonó világát idézik meg ezzel, melyet a maskurások
szívesen kerestek fel a régi idõkben, hogy sokszor pajzán

SZATMÁRI FARSANG LESZ A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN A RENDEZVÉNY MÁSODIK NAPJÁN, FEBRUÁR 23-ÁN

jelenetekkel szórakoztassák az ott összegyûlt fiatalokat,
friss lendülettel töltsék fel a megfáradt fonókat, és udvar-
lásra biztassák az érkezõ legényeket.

CSALÁDI PROGRAM

„Itt a farsang, áll a bál...” – énekli Hajdú Ágota és Ola-
jos Gábor, akik a kisebb gyermekeket és szüleiket szólít-
ják meg az ismert megzenésített verssel. A nyíregyházi
Vikár Sándor Zeneiskola – Alapfokú Mûvészeti Iskola ta-
nárai gyakori szereplõi a szabadtéri néprajzi múzeum ren-

dezvényeinek, népszerûségük talán titokzatos „zeneszer-
számaikban” rejlik, melyek használatába a kicsiket is be-
vonják, beavatják.

JÓ SZAVÚ MESEMONDÓ

Fonóval kapcsolatos néphagyomány az is, hogy az idõ
lassú múlását és a monoton munka egyhangúságát játé-
kokkal, találós kérdésekkel igyekeztek a jelenlévõk meg-
törni, s nagyon örültek, ha idõnként egy-egy jó szavú
mesemondó is betévedt az ajtajukon. A Sóstói Múzeum-
falu ebben az évben ezt a néphagyományt is feleleveníti
Bumberák Maja mesemondó, a Népmûvészet Ifjú Meste-
re közremûködésével, aki az alkalomhoz illõ történetei-
vel fogja szórakoztatni a látogatókat. Azt, hogy hol talál-
ható meg az a fa, melyrõl vaj meg túró szüretelhetõ, a
Gyulaházi Parókia épületében árulja el a mesélõ.

JELMEZÉRT MEGLEPETÉS JÁR

Azokat a kedves látogatókat, akik a Gyulaházi Parókia
ajtaját farsangi jelmezben nyitják ki, a Sóstói Múzeumfalu
munkatársai meglepetés ajándékkal fogadják. A farsangi
hagyomány szerves része az evés-ivás, amibõl szintén nem
lesz hiány, hiszen a szabadtéri néprajzi múzeum hagyo-
mányõrzõ programja a III. Nyírségi Disznótoros Fesztivál
keretében zajlik.

SZTÁROKKAL SZÁGULD
A ZENEEXPRESSZ

A szombat hajnali malacvisítástól a va-
sárnap délutáni koncertekig rengeteg csá-
bító program várja majd a III. Nyírségi
Disznótoros Fesztiválra látogatókat, ha a
legfontosabb „mûsorszám”, az ínycsiklan-
dó falatok nem jelentenének elég vonzerõt.
Mint ismert, az idén már kétnapos gaszt-
ronómiai esemény vasárnapján a farsan-
golás is fõszerepet kap (lásd másik írásun-
kat a múzeumfalus hagyományõrzésrõl),
emellett napjaink ismert arcai, énekesei is
színpadra lépnek.

A rendezvény jelmondata sokatmondó:
hamisítatlan disznóvágás, finomságok a fü-
létõl a farkáig! Ezt egészítik majd ki a szín-
padi produkciók, melyek sorában a tradí-
ciókat idézõ fellépõk mellett a ma népsze-
rû elõadók is helyet kapnak.

CSILI, ZSÜLI, APOSTOL

Szombaton az Igrice Néptáncegyüttes és
az Érpataki Asszonykórus is fellép délelõtt,
miközben bemutatkoznak majd a csapa-
tok, a színpadi holtidõkben DJ Vass keveri
a zenéket. Délben kezdõdik az újdonság-
nak számító csilievõ verseny, kettõkor pe-
dig a Zeneexpressz sztárjai robognak a szín-
padra. Köztük Varga Viktor, Fásy Zsüliett,
az Apostol együttes, valamint Fásy Ádám

Fotó: archív

és a Digitál zenekar. A produkció közben
a böllérverseny eredményhirdetése is meg-
történik.

MARY NÓTÁZIK

Vasárnap 8.30-kor nyílnak a kapuk, s a
népszokások külön részletezett feleleve-
nítése kerül majd fókuszba, melynek ré-
szeként télûzõ farsangi falukerülést is tar-
tanak. 10.45-kor Hajdú Ágota ad gyermek-
koncertet a Gyulaházi Parókia épületében,
délben pedig a sorozatsztár, R. Kárpáti
Péter lép színpadra – a színmûvész egyéb-
ként remekül fõz is... Fél kettõkor MC
Hawer és a Tekknõ koncertezik, majd há-
romtól Nótár Mary táncoltatja meg a fesz-
tivál közönségét. Részletes plakát, pontos
mûsorbeosztással a jövõ heti számban
várható.                    (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Apostol együttes

Nótár Mary
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LEVEGÕSZENNYEZÉS: AZ ADATOK ALAPJÁN A LAKOSSÁG TEHET
A LEGTÖBBET A LEVEGÕ MINÕSÉGÉÉRT

A lakossági, helytelen fûtés felelõs a levegõszennyezés
nagyobb részéért – állítja a Nyíregyházi Televíziónak nyi-
latkozó szakértõ. Az egészségügyi problémákat okozó és
felerõsítõ úgynevezett szállópor-érték 80 százaléka a köz-
vélekedéssel ellentétben nem az ipar és a közlekedés ter-
hére írandó. Ebben szerepet kapnak a régi kazánok, a
helytelen fatüzelés és a hulladékok, sõt a kerti avar ége-
tése egyaránt. Kedvezõtlen idõjárási körülmények ese-
tén azt javasolják: ha lehet, álljunk át gázfûtésre, vagy
legalább száraz, keményfával fûtsünk, mûanyaggal, hul-
ladékkal pedig semmiképpen sem.

A Széna téren található az a
mérõállomás Nyíregyházán,
amelyik a levegõminõségrõl
szóló adatokat szolgáltatja, ez
alapján rendelik el a riasztáso-
kat akkor, ha átlépik a megen-
gedett értékek a tájékoztatási
küszöbértéket az azt megelõzõ
két napban.

NEM ROMLÁS, HANEM
JAVULÁS

De a kép csalóka, mert a levegõszennyezésért Nyír-
egyházán sem a jármûvek az elsõ számú felelõsök, ha-
nem a háztartások. A kormányhivatal környezetvédelmi
és természetvédelmi fõosztályának vezetõje a Nyíregyhá-
zi Televíziónak azt nyilatkozta, úgy néz ki, mintha romlott
volna az elmúlt másfél évtizedben a levegõminõség, pe-
dig a ’90-es évektõl jelentõs javulás következett be.

2008-BAN SZIGORÍTOTTAK
2008-ban egy európai uniós irányelv keretében szigo-

rították a riasztási, illetve a tájékoztatási határértéket, de
akkor még az ipar és a közlekedés adta a legnagyobb
szennyezést. Ezek jelentõsen javultak, hiszen határérték
feletti szennyezésnél azonnali bezárás következik be egy
ilyen cégnél, például a nyíregyházi erõmû harmadára csök-
kentette le a szennyezõanyag-kibocsátását.

FEJLESZTÉSEK A KÖZLEKEDÉSBEN
– De a közlekedésben is mind passzív, mind aktív fej-

lesztések történtek, korszerûsödtek az autók, illetve a sok

elkerülõ és négysávos úttal, az átmenõ forgalom elterelé-
sével, felgyorsításával nagyon sokat javult a közlekedés –
mutatott rá Rozinka Zsolt Illés, a megyei kormányhivatal
környezetvédelmi és természetvédelmi fõosztályának ve-
zetõje, majd hozzátette: – Viszont a gáz árának 2008 kö-
rüli emelkedése a lakosságnál a fával való fûtést helyezte
elõtérbe. Mégpedig a helytelen fatüzelést, nagyon sokan
pedig hulladékkal égetnek és nincs teljesen tiltva a kerti
avar, hulladék égetése sem. Most már ez lépett elõre.

SZÁLLÓ POR A FÛTÉSBÕL
Jó tudni, hogy az úgynevezett PM10 értéknél, tehát a

szálló por esetében, amely a legtöbb gondot okozza a lég-
úti megbetegedésekben szenvedõknél, illetve elõidézi, va-
lamint felerõsíti a tüneteket, a szennyezés 80 százalékát a
lakossági fûtés adja. A szálló por ráadásul megköti a gom-
bákat, bacilusokat, nehézfémeket, toxikus anyagokat,
amelyekkel legyengül a szervezet.

KAMION KONTRA RÉGI GÁZKAZÁN
Egy dán felmérés szerint az emberek 80–90 százaléka

nem hiszi el, hogy a lakossági fûtés ekkora problémát okoz.
Pedig méréssel bizonyították: az 1990 elõtt gyártott, kor-
szerûtlenebb fatüzelésû kazán jóval károsabb, mint egy
2006 elõtt gyártott, még részecskeszûrõ nélküli, EURO 4-
es kamion. Ha egy ilyenbe begyújtunk rendes fával, ak-

kor olyan, mintha 715 kamion állna az udvaron és ontaná
a szennyezést. Egy gázkazánnál még kedvezõbb az érték.

HA LEHET, GÁZZAL
– Ezért szoktuk mondani, hogy fõleg, amikor már a

szmogriadó valamilyen fokozata el van rendelve, aki te-
heti – mert nagyon sok helyen van gázfûtés és vegyes tü-
zelés is –, ezekben az idõszakokban csak a gázt használ-
ja, mert ilyen értékeket eredményezhet – javasolta a szak-
értõ. Majd egy megdöbbentõ adatott is említett: Magyar-
ország megelõzi Kínát és Indiát az elveszett évek tekinte-
tében, tehát átlagosan két évet veszítünk a rossz levegõ-
minõség miatt.

„FÛTS OKOSAN!”
A kormányzat szemléletformálással is segít: a „Fûts

okosan!” kampányt  2016-ban hirdették meg a helyes tü-
zelési módokra hívva fel a figyelmet, hiszen lehet pellettel,
fagázosító kazánnal is fûteni, itt töredéknyi a szennyezõ-
anyag-kibocsátás. A szakember azt kéri, ha már fával fû-
tünk, törekedjünk arra, hogy száraz, keményfa kerüljön a
kazánba, és semmilyen hulladék, valamint a kerti avar
égetésétõl is tartózkodjunk, hiszen ezeknek jogi következ-
ménye is van. Már ezzel is hatalmas lépést tehetünk, hogy
kisebb legyen a légszennyezettség, még kedvezõtlen idõ-
járási körülmények közt is.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

IN MEMORIAM DR. ENDREFFY ILDIKÓ
VÁROSUNK EGYKORI ALPOLGÁRMESTERÉTÕL BÚCSÚZUNK

Életének 77. évében, 2020. január 26-án elhunyt
dr. Endreffy Ildikó,  a Jósa András Oktatókórház
Gyermekosztályának egykori laborvezetõ orvos-
biológusa, Nyíregyháza volt alpolgármestere.

Dr. Endreffy Ildikó 1943-ban, Újvidéken született.
A Zrínyi Ilona Gimnáziumban érettségizett, majd a
Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett vegyé-
szi diplomát. Ezt követõen lett az orvosbiológia dok-
tora. Felsõfokú munkavédelmi oklevelet és iparjog-
védelmi oklevelet is szerzett. Kandidátusi disszertá-
cióját a szénhidrátanyagcsere-betegségek témájában
védte meg, a Magyar Tudományos Akadémia köztes-
tületi tagja volt.

1980-tól nyugdíjazásáig dolgozott a Jósa András
Oktatókórház Gyermekosztályán, ahol a laboratóri-
um szakmai munkáját irányította. A napi rutinfelada-
tok ellátása mellett szaktudása révén igen nagy segít-
séget nyújtott az aminosav-, szénhidrát-, glükózami-

noglikán-anyagcsere-be-
tegségben szenvedõ gyer-
mekek kivizsgálásában.
Az általa kifejlesztett vé-
konyréteg-kromatográfiás
vizsgálatok akkor orszá-
gos szinten is egyedülál-
lónak bizonyultak. Kutatá-
si eredményeit és gyakor-
lati tapasztalatait nemcsak
a hazai szakirodalom, ha-
nem neves külföldi folyó-
iratok is publikálták. Mun-
kássága utolsó szakaszá-
ban az autizmus és a ma-
gatartászavarban szenve-

dõ gyermekek anyagcsere-rendellenességeivel és a be-
tegek állapotán javító diétás kezelések lehetõségeivel fog-
lalkozott.

Rozinka Zsolt Illés

Magas szintû szakmai munkássága mellett a köz-
életben is aktívan részt vett. Otthonosan mozgott az
Európai Unióban, 1996-tól a Páneurópai Unió Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének elnöke
volt, a Keresztényekért Alapítvány és a Páneurópai
Barátok Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztét is betöl-
tötte. A rendszerváltás után, 1990–1994 között Nyír-
egyháza város alpolgármestere, 1990–1998 között ön-
kormányzati képviselõ volt a Kereszténydemokrata
Néppárt színeiben. Az evangélikus egyházban is fon-
tos feladatokat vállalt.

A végtelenül szerény, ám nagy tudású, széles látó-
körû, a családjáért és a betegekért kutatóként min-
dent vállaló dr. Endreffy Ildikó szívverése, hosszan
tartó és nagy alázattal viselt betegségét követõen,
2020. január 26-án megszûnt dobogni.

  Emlékét örökké megõrizzük!

Jósa András Oktatókórház

Az önkormányzat segítségével két évvel ezelõtt a városi buszflotta fele cserélõdött le környezetbarát, gázüzemû jármûvekre
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BARBI „FELHÕKÖN UGRÁLVA” ÉLTE AZ ÉLETÉT
... MOST KÉT KEMOTERÁPIA KÖZÖTT LÁNYBÚCSÚRA ÉS ESKÜVÕRE KÉSZÜL

giára. A szövettan eredményét végül otthon, az ügyfélka-
pun keresztül nézte meg, november 29-én.

„FEL KELLETT FOGNOM, NINCS VISSZAÚT”

– Mindent elhatároztam, hogy nem lesz baj, megmûte-
nek, egy hétig táppénzen leszek, karácsonyra pedig már
el is felejtem az egészet. Beléptem az ügyfélkapumba és
megnyitottam a leletemet: emlõ rosszindulatú daganata.
Kitört belõlem a sírás. Az a három nap nagyon rossz volt.
Fel kellett fognom, nincs visszaút, és nehéz volt azt is hal-
lani, hogy a babaprojektet is tolnunk kell.

„KIRAKATBAN VAN AZ ÉLETEM”

– Vasárnap reggel, miután felkeltem kisírt szemekkel és
még mindig nem voltam önmagam, rájöttem, hogy ezt
így nem csinálhatom végig, ezzel nem segítek magamon
és nem tûnik el a daganatom. Eldöntöttem, hogy Instagram-
oldalt indítok, mert úgy éreztem, a rák még mindig tabu-
nak számít, nem szeretünk beszélni róla és így könnyen
elhatalmasodhat rajtunk. Én ezt nem akartam. Az önvizs-
gálat fontosságát szerettem volna hangsúlyozni, illetve

segíteni végigvinni másokat az úton. Jelenleg nincs nega-
tív érzés bennem a betegséggel kapcsolatban. Nekem a
blog egy mankó, azzal, hogy az életemet kirakom a kira-
katba, jobban érzem magam. Úgy gondolom, hogy ami-
rõl nem tudunk beszélni, attól félünk, és az elhatalmaso-
dik rajtunk. Én ezt nem hagyom. Ezért is van az, hogy
ugyanúgy szervezem a júniusi esküvõnket, dolgozom és
találkozom a barátaimmal.

„NEM AKAROK NEKI ESÉLYT ADNI”

– Nyolc kemoterápiás kezelést kell felvennem, június
11-én lenne az utolsó, de az idõponton módosítani fo-
gunk, ugyanis június 20-án lesz az esküvõnk, két kemote-
rápia között. Ha a kezelések után arra kerülne a sor, hogy
le kell venni a jobb mellemet, akkor levetetem a balt is.
Nem akarok esélyt adni annak, hogy késõbb azt is megtá-
madja a daganat.

„ELÉG ERÕS VAGYOK AHHOZ, HOGY
LEGYÕZZEM”

– Ha júliusban megkérdezték volna tõlem, hogy mi-
ként élem az életem, akkor azt feleltem volna, hogy fel-
hõkön ugrálva. Ez most is így van, csakhogy már Dióval
(Diónak nevezte el daganatát, mert a mammográfiás lele-
tén az szerepelt, hogy zöld dió nagyságú). Leállították a
hormonmûködésemet, igazából mesterséges klimaxom
van. Vannak rosszabb pillanataim is, sírok, persze, és tu-
dom, hogy még most jön a java, de úgy gondolom, a leg-
jobban úgy lehet ezt kezelni, ha úgy élek, hogy Dió a
legkevesebb negatív hatást gyakorolja a mindennapjaim-
ra. Tudom: azért kaptam ezt a küldetést, mert elég erõs
vagyok ahhoz, hogy legyõzzem.

Barbi Dióval az Élet címû blogja az Instagramon követ-
hetõ figyelemmel.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Vasárnap még hosszú haja volt, hétfõ reggelre már nem.
Bartus Barbara 29 éves. Tavaly nyáron kapta Diót az élet-
tõl. Így hívja a mellrákját. Õ azonban tudja: le fogja gyõz-
ni! Blogot indított, amelyen kendõzetlen õszinteséggel ír
betegségérõl és érzéseirõl, hogyha valaki hasonló cipõ-
ben járna, és ezt elolvassa, akkor végig tudja vezetni õt
ezen az úton a saját történetével. December 19-én jelent
meg elsõ posztja az Instagramon, azóta pedig már 10 ezer
követõje van.

Barbi tavaly augusztus elején, a nyaralásukon vette elõ-
ször észre, hogy van egy kis csomó a jobb mellében,
nem érzett fájdalmat, nem volt nagy, azt gondolta, biz-
tosan csak egy megduzzadt mirigy. Nem is igazán fog-
lalkozott vele. Október elején azonban elkezdett fájni és
tapintásra nagyobb is volt a csomó, mint nyáron. No-
vemberben felkereste nõgyógyászát, akkor kezdõdött el
története...

– A nõgyógyászom cisztára gyanakodott, de elküldött
mammográfia vizsgálatra. Emlékszem, miután a doktor-
nõ megultrahangozta a jobb mellemet is, másodpercek
alatt megváltozott a légkör a vizsgálóban. Azt mondta,
hogy ez nem ciszta. Emlékszem, ott feküdtem, és csak
annyit kérdeztem, hogy akkor mi? Akkor és ott tudtam
meg, hogy valamilyen daganatom van, de ahhoz továb-
bi vizsgálatok kellettek, hogy kiderüljön: jó- vagy rossz-
indulatú.

„AZ EMBER ENNYI ÉVESEN NEM LEHET
RÁKOS”

– Teljes káosz volt a fejemben, de csak arra tudtam
gondolni, hogy tuti jóindulatú. Az ember ennyi éve-
sen nem lehet rákos.

Barbinak két hetet kellett várnia az eredményre, és az-
zal december 4-én, a névnapján visszamenni az onkoló-

KEMÓ UTÁN MAGAS SARKÚBAN MENT
DOLGOZNI

Barbi lapunk megjelenésekor már túl lesz a máso-
dik kemoterápiáján. Azt mondja, az elsõt jól viselte.
Másnap még magas sarkúban végigcsinált egy
meetinget, és még harmadnap is elment dolgozni. Ott
lett rosszul. Szédült, hányingere volt, nem tudott enni,
aludni és gyengének érezte magát. Most azonban várja
a következõ kezelést és optimistán áll az állapotához
(õ ugyanis nem érzi magát betegnek, azt mondja, ez
egy állapot).
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 8., szombat 19.00 9-tõl 5-ig, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad

19.30 Tengeren, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Február 10., hétfõ 19.30 Tanár úr kérem!, Kossuth „C” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Február 11., kedd 17.30 Többszemközt: Kálid Artúrral, Bérletszünet, Bencs Villa
19.30 Tanár úr kérem!, Kossuth „D” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Február 12., szerda 19.30 Tanár úr kérem!, Zrínyi „A” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Február 13., csütörtök 19.30 Tanár úr kérem!, Zrínyi „B” kombinált bérlet, Krúdy Kamara

Február 14., péntek 19.00 9-tõl 5-ig, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad

LÉLEKPRÓBÁLÓ JÁTÉK
BESZÉLGETÉS ILLYÉS ÁKOSSAL

Illyés Ákost az elmúlt évadban egymás után találták
meg a vívódó, keresõ, gyakran krízishelyzetbe kerülõ fér-
fihõsök, a némiképp ironikus fénytörésben ábrázolt
Craddock felügyelõtõl kezdve A manó jobb életre vágyó
orvos hõséig. A decemberben bemutatott nagy sikerû
Tengeren produkció ismét komoly kihívást jelentõ sze-
reppel ajándékozta meg, ha más módon is, mint az eddi-
giek: Conor McPherson darabjában Sharky a múltjával
küzdõ, lecsúszott figura, aki hosszú utat jár be a teljes
kitaszítottságtól a kegyelem megtapasztalásáig. Elõször
arról kérdeztem a mûvészt, ezúttal milyen volt számára
a figurával együtt megtett „utazás”.

– Családi körülményei – hányatott gyerekkor, zsarno-
koskodó szülõk, tönkrement házasság, pénztelenség stb.
– eredményeként Sharky évtizedek óta masszív alkoholis-
ta – meséli Ákos. – Izgalmas volt az õ életét élni, ugyanak-
kor néha kegyetlenül lélekpróbáló is. Az õ világa sok min-
denben eltér az én eddigi életemtõl, mindezek ellenére
viszonylag hamar egymásra találtunk, sokat tanultam tõle.

– Mélyen gondolkodó, felkavaró elõadás született,
amelyben ugyanakkor sok humor is van, míg a te karak-
tered sokszor inkább csak némaságával, szorongó magá-
ba fordulással van jelen. Mi segített felépíteni ezt a nem
könnyen megfogható személyiséget?

– Az elõadásban éppen karácsony van, a bátyámmal
töltöm az ünnepet – ez eddig teljesen ismerõs volt. Sharky
elhatározza, hogy új életet kezd; ez velem is megtörtént
már. Tehát idáig akár rólam is szólhatna a történet. Ám
hirtelen betoppan az ördög, és ez már egy kicsit kemé-
nyebb dió. Sharky talán éppen megpillantaná a fényt –
vagy õ így gondolja –, erre valaki közli vele, hogy indul-
nia kell a pokolba. Sokat gondolkodtam, van-e olyan em-
ber a Földön, aki ezt elfogadná vagy megértené, vagy egy-
általán elgondolkodna azon, tényleg a pokolba való-e.
Sharky kételkedik, küzd, harcol, végül belenyugszik az
elfogadhatatlanba. Nagyon is emberi figura, akinek a meg-
formálásához leginkább magamban kellett kutakodnom.

Másrészt a próbákon óriási lendületet adott, ahogy sok-
szor a nagy alapkérdéseket félretéve, ösztönbõl tudott a
mi öt szereplõnk együttmûködni. Nekem ez az elsõ ilyen
típusú ír darab az életemben, de már az elsõ próba alatt
rájöttem, hogy ez a világ és ez a fajta humor igazán közel
áll hozzám.

– Láthatóan a közönség is szereti a produkciót, a bér-
letszünetes elõadásokra is gyorsan fogynak a jegyek. Te
kaptál már visszajelzést az elõadással kapcsolatban?

– Rengetegen találtak meg azzal, hogy köszönik az es-
tét, az élményt. Többektõl hallom, hogy az elmúlt tíz év
kedvence lett számukra a Tengeren. De tudok elõadás utáni
otthoni vitákról és több napig tartó elemzésrõl is. Minden-
esetre örülök, hogy szinte mindenkibõl kivált valamilyen
érzelmet, gondolatot.

– A Tengeren után máris gõzerõvel folynak az Úri muri
próbái, ami egy hasonlóan karakteres, összetett „férfida-
rab”, bár a stílusa, az ábrázolt közeg természetesen más.
Ezúttal milyen figurát játszol?

– Egy földbirtokost, a sok mulatozó, iszogató, duhajko-
dó férfi közül az egyiket. Természetesen ebben a Móricz-
klasszikusban egészen más a légkör, a nyelvezet, a sze-
replõk sorsa is különbözik, így most egy teljesen eltérõ
ösvényen keresgélünk.

– A komolyabb drámai szerepek után egy mese is vár
rád az idén, A púpos lovacska a MÛvész Stúdióban. Sze-
retsz kicsiknek játszani, ráadásul ilyen intim közelségben?

– A csöppségeknek játszani mindig felemelõ érzés. Egy
színész ilyenkor a legtisztább szempárokkal találja magát
szembe, és a legõszintébb reakciókat kapja. Õk még nem
akarnak viselkedni, nem azért tapsolnak, mert illik, csak
egyszerûen jönnek velünk és a játékkal. Szinte biztos va-
gyok benne, hogy ez egy üdítõ utazás lesz.

(Szerzõ: Sediánszky Nóra)
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CSALÁDI HANGVERSENY

NAGY VÁLTOZÁSOK A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN:
BÕVÜL A KÉPZÉSI KÍNÁLAT

Angolul lehet majd három mérnök, egy természettu-
dományos és egy bölcsész szakon tanulni szeptembertõl
a Nyíregyházi Egyetemen. A felsõoktatási intézmény ha-
zai és külföldi diákokat is vár az idegen nyelvû képzések-
re. Emellett újraindítanak több közkedvelt szakpárt és új-
raindulnak a legnépszerûbb képzések is.  

Véget ért a vizsgaidõszak, lecsendesedett néhány nap-
ra a Nyíregyházi Egyetem. Ám rövidesen elkezdõdik az
új félév a felsõoktatási intézményben. Az is kiderült a múlt
héten, hogy az intézményben szeptembertõl bõvül az ok-
tatási kínálat. Újraindítják a középiskolai tanári képzése-
ket, magyar, matematika és testnevelés szakpárokon. A
nagy érdeklõdésre való tekintettel egyes szakok is megint
helyet kapnak a kínálatban, ilyen az anglisztika, a peda-
gógia és az informatikus könyvtáros BA fokozatban. Eze-
ket nappali vagy levelezõs képzési formában is lehet majd
választani.

NÖVEKVÕ TENDENCIA

Az egyetem rektora azt mondja, a tanári pálya az el-
múlt idõszak kedvezõ változásainak köszönhetõen újra
felkelti a diákok érdeklõdését a szakok iránt.

– Azt gondolom, hogy az életpályamodell, illetve azok
az ösztöndíj-lehetõségek, amiket a kormány ad ahhoz,
hogy minél több fiatalt vonzzunk erre a pályára, mind elõ-

segítik azt, hogy többen jelentkezzenek. Bár még nem elég
a jelentkezõk száma, de már az elõzõ évekhez képest
növekvõ tendenciát tapasztalunk – fogalmazott Vassné dr.
Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora.

A nemzetközi és a hazai trendeknek megfelelõen an-
gol nyelvû képzésekkel is bõvíti kínálatát a Nyíregyházi
Egyetem. Szeptembertõl angolul is lehet majd mezõgaz-
dasági mérnöknek vagy gépészmérnöknek tanulni, de
zenekultúra vagy biológia szakokra is lehetséges angol
nyelvi formában jelentkezni. Az idegen nyelvi tanulmá-
nyok a légiközlekedési hajózó szakmérnök szakirányú to-

vábbképzést is érintik, ami rendkívül fontos a leendõ piló-
ták számára, hiszen a repülés alapnyelve az angol. Ezek-
re a képzésekre hazai és külföldi diákokat is vár a Nyír-
egyházi Egyetem.                        (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

FEBRUÁR 15-IG LEHET JELENTKEZNI

A szeptemberben induló alap-, osztatlan mester- és
mesterképzésekre, valamint felsõoktatási szakképzé-
sekre 2020. február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvé-
teli felületen.

Január 22-én Családi hangversenyt tar-
tottak a Szent Imre Alapfokú Mûvészeti Is-
kola szervezésében. A városi szinten is
egyedülálló eseményen a zeneiskolás nö-
vendékek együtt léptek színpadra azon
családtagjaikkal, akiknek valamilyen szin-
ten kapcsolatuk van a zenével, korábban
tanultak hangszeren.

A 12 mûsorszámból álló hangversenyen
a fellépõk között városunk olyan közismert
személyei is részt vettek, mint Kazár Pál
nagyszülõi minõségben.

– Fõ célunk ezzel a rendezvénnyel rá-
mutatni arra, hogy milyen jótékony hatá-
sú, fontos örömforrás a zene mûvelése az
emberek életében.  A  közös zenélés össze-
tartó kapocs lehet akár családokon belül,

átívelhet akár több generáción is – mondta
Pur Tibor, a Szent Imre Alapfokú Mûvészeti
Iskola intézményegység-vezetõje.

ITT JÁRT A FIATALOKÉRT FELE-
LÕS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A napokban Nyíregyházára látogatott
Rácz Zsófia, az Emberi Erõforrások Minisz-
tériumának fiatalokért felelõs helyettes ál-
lamtitkára, aki január nyolcadika óta tölti
be tisztségét. A Mustárházban dr. Ulrich

Attila alpolgármesterrel közösen, kötetlen
beszélgetést folytatott középiskolásokkal. A
találkozó legfõbb célja az volt, hogy a fia-
talok kifejthessék véleményüket, amit az-
tán tolmácsolnak majd a döntéshozók felé.
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AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 10., hétfõ 20.30 Fatum Nyíregyháza–Hala-
dás nõi röplabdamérkõzés közvetítése

Február 9., vasárnap 18.00 Continental Aréna, Fatum
Nyíregyháza–Haladás nõi röplabdamérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

IRÁNY AZ ELSÕ OSZTÁLY, ÉS A HAZAI EB-FUTAM
Sikeresen szerepelt a tavalyi idényben a Trencsényi

Vince–Pannuska Dávid ralikettõs. A nyíregyházi páros
megnyerte kategóriájában a bajnokságot, 2020-ban pe-
dig a Rally EB magyarországi futamán is szeretnének bi-
zonyítani.

2019 novemberében a brit Chris Ingram örülhetett a
Rally EB nyíregyházi futamának végén. Az angol pilóta
drámai verseny után szerezte meg a bajnoki címet. A nem-
zetközi szövetség elégedett volt a szervezéssel, ezért 2020-
ban is a záróverseny a szabolcsi megyeszékhelyen lesz.
November 6–8. között ismét felbõgnek majd a motorok,
és a tavalyi évhez hasonlóan helyi párosoknak is szurkol-
hatunk. Trencsényi Vince számára is az egyik fõverseny
az EB-futam lesz idén, azok után, hogy 2019-ben Pannuska
Dáviddal megnyerték a Rally II-es bajnokságot. Az elmúlt
évben már belekóstoltak, milyen a nemzetközi mezõny-
ben indulni, és a Nyíregyháza Rallyn közel álltak ahhoz,
hogy kategóriájukban dobogón végezzenek.

– Nagy elõrelépés volt számunkra, mivel a Rally II-ben
80 kilométer a versenytáv, az EB-n pedig 170 kilométert
autóztunk. De nagyon jól sikerült, a negyedik helyen vé-
geztünk kategóriánkban, ami kis szerencsével lehetett vol-
na jobb is, de egy defekt megfosztott minket a dobogótól. A
belvárosban versenyezni viszont hatalmas élmény volt, nyír-
egyháziként itt nõttem fel, és jó volt hazai közönség elõtt
versenyezni – mondta Trencsényi Vince raliversenyzõ.

Trencsényi Vince a következõ évet már az elsõ osztály-

A TABELLA ÉLÉN A KOSARASOK ÉRMEK A BAJNOKSÁGRÓL!

ban kezdi. A gyári versenyautó marad, van még benne
tartalék, és szeretné ezt kiautózni a pilóta. A 2020-as Rally
EB nyolc futamból áll, és március végén az Azori-szigete-
ken kezdõdik. Majd többek között a Kanári-szigeteken,
Lettországban, Rómában, Lengyelországban és Cipruson
folytatódik. A Rally Hungary alkalmával a tervek szerint

Trencsényi Vince 2019-ben bajnok lett, és EB-futamon indulhatott szülõvárosában

ismét lesz egy nyíregyházi gyorsasági szakasz is, mely so-
rán a belvárosban kijelölt útvonalon versenyeznek a piló-
ták. Elképzelhetõ, hogy a bajnoki cím ismét Nyíregyhá-
zán dõl majd el. Gyorsasági szakaszokat idén ugyancsak
rendeznek majd a Zemplénben is, ahol szintén több ez-
ren voltak kíváncsiak az autókra.

Varga Viktória remekül szere-
pelt egyéniben és párosban is

az OB-n

Az utóbbi évek legszebb nyíregyházi eredményei szü-
lettek a téli fedett pályás Tenisz Korosztályos Országos
Bajnokságon.

A 12 éves korosztály mérkõzéseit Gyõrben rendezték,
ahol Závaczki Milán F12-ben ezüstérmet szerzett, majd
ugyanezt az eredményt
megismételte párosban
is. A 14 évesek Debre-
cenben játszottak, ahol
Varga Viktória L14-ben
bronzérmes lett, míg
párosban a dobogó
második fokára állha-
tott fel. A 16 és 18 éve-
sek Korosztályos Or-
szágos Bajnokságát Bu-
dapesten tartották, ahol
Riskó Roland F18 pá-
rosban, valamint Sala-
mon Eszter L18 páros-
ban egyaránt bronzér-
met szereztek!

Remekül szerepelt eddig a bajnokságban a Hübner
Nyíregyháza BS. A férfi kosárlabda-együttes vezeti a ta-
bellát az NB I/B-ben.

Ebben az évben még százszázalékos a nyíregyházi
együttes, legutóbb a Pécset is legyõzték. A csapat most
szusszanhatott egy kicsit, február 8-án az MTK ellen ját-
szik legközelebb idegenben. Bár az alapszakaszból már
csak néhány mérkõzés van hátra, az együttesnél nem szá-
molgatnak. Szeretnék megtartani az elsõ helyet, hogy a
legkedvezõbb pozícióból vágjanak neki a rájátszásnak.
Ebbõl a szempontból fontos lesz a MAFC elleni rangadó,
mivel a budapestiek a második helyen állnak, és a fõváro-
siakkal márciusban idegenben játszanak a Cápák. A har-
madik Budafokkal is márciusban találkozik a Nyíregyhá-
za, de hazai környezetben.

– A legutóbbi ellenfelünk, a Pécs kicsit gyengébb játék-
erõt képviselt, de nagyon örülök annak, hogy a mi játéko-
sainknak egy-egy ilyen találkozó elõtt már nem kell nagy
szavakat mondani ahhoz, hogy ezt megfelelõen kezeljék.
El is dõlt a mérkõzés már az elsõ negyedben, mert min-
denki komolyan vette az összecsapást – mondta Sitku Ernõ
szakmai igazgató.

Egyre több lehetõséget kapnak a saját nevelésû fiata-

lok, és éltek is ezzel. Akik pályára kerültek, szépen teljesí-
tettek. Bár közeledik az alapszakasz vége, csak a követ-
kezõ mérkõzésre koncentrálnak a Cápák.

– Jó lenne szépen zárni az évet, nem vágjuk a centit,
hogy mennyi van még hátra, mert szeretünk kosárlabdáz-
ni. A rájátszás úgy lenne jó, ha az elsõ helyrõl kezdhet-
nénk. A saját kezünkben van a sorsunk, és ezzel szeret-
nénk élni. Talán ez az ereje is ennek a gárdának, hogy
mindenki motiváltan tud pályára lépni, ha szükség van rá
– tette hozzá Sitku Ernõ.

Gyõztes meccsek után szelfi. 2020-ban már több kép is készülhetett.

Az amerikai Hobbs húzóember a kosarasoknál
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PROGRAMOK

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 17. RÉSZ

AZ ÉSZAKI LAKÓTELEP ÉS MÓRICZ ZSIGMOND
SZOBRA 1969-BEN

A képen a mai Szent Flórián tér látható az Északi la-
kótelep pontházaival és Móricz Zsigmond szobrával
1969-ben. Az Északi Alközpont nevû lakótelep elsõ ter-
vei 1960-ban készültek el, de a tényleges munkálatok
csak 1964 augusztusában kezdõdtek meg. Ezt megelõ-
zõen 1961 júniusában felállították Kóthay Nándor szob-
rászmûvész alkotását, Móricz Zsigmond író életnagysá-
gú ülõszobrát.

Külön érdekesség, hogy a szobor ünnepélyes felava-
tására csak egy évvel késõbb, 1962. szeptember 3-án
került sor, amikor az író halálának 20. évfordulójáról
is megemlékeztek. Már ekkor is többen megkérdõje-
lezték, hogy az emlékmû méltó helyen van-e, de a
szobrot végül csak jóval késõbb költöztették át, oda,
ahol napjainkban is látható: a Bessenyei György Ta-
nárképzõ Fõiskola, azaz a mai Nyíregyházi Egyetem
parkjában.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2020. február 11., 16.30 óra.
Helyszín: Egészségház, Sóstóhegy,

Fácán utca 2/B.

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

fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. február 11., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz iroda, Luther utca 3.

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

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)

Az Északi lakótelep és
Móricz Zsigmond szobra 1969-ben

FESTMÉNY- ÉS PIROGRÁFKIÁLLÍTÁS. Katona Zsu-
zsanna festmény- és Kerekes Attila pirográfkiállítása a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: február 7-én
16.30-tól. Megnyitja: H. Németh Katalin grafikusmûvész,
közremûködik az Artézis kvartett. Megtekinthetõ: febru-
ár 26-áig.

ÜTÕKONCERT. A Vikár Sándor Zeneiskola – Alapfokú
Mûvészeti Iskola ütõkoncertje az intézmény hangverseny-
termében február 7-én 17.00 órától. Közremûködnek a
Debreceni Egyetem Zenemûvészeti Kar hallgatói, akik je-
lenleg a Vikár iskola tanárai: Szegeczki Bence és Szekér
Attila. A belépés díjtalan!

A FARSANG JEGYÉBEN (kézmûves foglalkozás) febru-
ár 8-án 13.00 órától az Orosi Fiókkönyvtárban.

A HÁZASSÁG VILÁGNAPJA – a 30 éves NOE rendez-
vénye február 8-án 14.00 órától a Városmajori Mûvelõdé-
si Házban.

A BURATTINÓ BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSAI: február
8-án 16.00: Az elátkozott malom. 9-én 10.00: Dr.
RaVaszil. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II.
emelet.

PIKTOR TANODA február 9-én 9.00–12.00 és 13.00–
16.00 óráig az Alvégesi Mûvelõdési Házban.

BOLONDOZOO FARSANGI KONCERT a Szeleburdi
Meseszínház elõadásában február 9-én 11.00 órától a Váci
Mihály Kulturális Központban.

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

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás
február 11-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Vezeti: Ferenczné Endresz Klára.

SENIOR TORNA minden kedden a Jósavárosi Mûvelõ-
dési Házban.

VALENTIN-NAPRA AJÁNDÉK KÉSZÍTÉSE február 11-
én 15.00–17.00 óráig a Csiriptanyán (Móricz Zsigmond
könyvtár).

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – Eltérõ életutak a nyíregyhá-
zi Jóba és a gyomai Kner Nyomda képviselõi között – feb-
ruár 11-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõ-
adó: dr. Bordé Katalin könyvtárigazgató.

ZUMBA FARSANG február 11-én 17.30-tól az Alvégesi
Mûvelõdési Házban. Megjelenés: jelmezben!

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – Kaukázusi kalandozá-
sok – február 12-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Elõadó: dr. Kührner Éva könyvtárigazgató.

SAKKSZAKKÖR február 12-én 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

SZERELEM, SZERELEM, ÁTKOZOTT GYÖTRELEM – Va-
lentin-napi AdHoc Team-koncert megzenésített versekbõl
február 12-én 18.00 órától a Városmajori Mûvelõdési
Házban.

FARSANGI SÜVEG KÉSZÍTÉSE február 13-án 9.30–
12.30-ig a Csiriptanyán (Móricz Zsigmond könyvtár).

KALANDOROK RENDEZVÉNYSOROZAT. „Seven
Summits” – 7 földrész legmagasabb hegycsúcsain címû
elõadás február 13-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Elõadó: dr. Neszmélyi Emil hegymászó.

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

BETÛSZERELEM. Gyere el Valentin-napon a könyvtár-
ba és kölcsönözz egyet az elõre becsomagolt könyveink
közül! Régóta keresed az igazit? Nálunk megtalálod. A
könyv szerzõje és címe titok marad egészen a kibontásig.
Aki bátor és vállalja a kihívást, az apró ajándékot kap.
Idõpont: február 14-én 9.00–18.00 óráig. Helyszín: Mó-
ricz Zsigmond könyvtár.

VALENTIN-NAPI SZÖSZMÖTÖLÕ KÉZMÛVES FOG-
LALKOZÁS február 14-én 10.00 órától a Jósavárosi Mû-
velõdési Házban.

KEREKÍTÕ foglalkozás február 14-én 10.00 órától a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.

KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ február 14-én 15.00 órától a
Butykai Mûvelõdési Házban.

SZÖSZMÖTÖLÕ – VALENTIN-NAP február 14-én
16.00–17.00 óráig a Vécsey utcai Fiókkönyvtárban.

GYÓGYTORNA február 14-én 17.00 órától a Butykai
Mûvelõdési Házban.

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

RAPID RANDI (regisztrációs díjas!) február 14-én 18.00
órától a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. Jelentkezési ha-
táridõ: február 10-éig. Bõvebb információ, jelentkezés: 42/
448-005, vagy személyesen, a mûvelõdési házban.

NÉPMÛVÉSZETI NYÍLT NAP. A „Kultúrházak Éjjel-Nap-
pal” címû rendezvénysorozathoz csatlakozva fazekas,
szövõ, gyöngyfûzõ kézmûves foglalkozásokkal és a Mé-
hecske Játéktér fejlesztõ népi játékaival várja az érdeklõ-
dõket a Népmûvészeti Egyesület Sz-Sz-B Megyei Szerve-
zete február 15-én 13.00–17.00 óra között Nyíregyházán,
a Széchenyi u. 20. alatti Alkotóházban. A belépés ingye-
nes!

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.

LELKEM ÜZENETE – Sz. Nagy Tímea textilszobrász 3D-
s kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. A belé-
pés díjtalan! Megtekinthetõ: április 1-jéig.
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A HUNGÁRIA GÕZFÜRDÕTÕL A SZINDBÁDIG
Az elmúlt héten szenzációs hírként járta be a várost,

hogy a Helyõrségi Klub átépítésének során az építõmun-
kások két medencére bukkantak. E medencék egykoron
a Hungária gõzfürdõ vendégeinek biztosítottak felüdü-
lést.

A gõzfürdõ üzemeltetése azonban csak egy rövid
epizód volt az épület történetében, amely eredetileg ka-
tonatisztek számára épült. 1891-ben nyitotta ki kapuit a
nagy lovassági laktanya, amelybe bevonult a császári
és királyi 14. huszárezred Lenk Albert parancsnoksága
alatt. Mivel a katonatisztek számára a városnak kellett
lakást biztosítani, így ugyanebben az évben, Mehlhouse
János tervei alapján felépítették ezt az akkori Széna,
késõbb Dessewffy, ma Bessenyei téri épületet, amely-
ben szolgálati lakásokat alakítottak ki.

Ezt az épületet alakította át gõzfürdõ céljaira Sándor
Mór helyi vállalkozó 1912-ben. A Hungária gõz- és kád-
fürdõ az isiász és a reuma gyógyítására specializálta
magát, amely betegségek orvoslására a pöstyéni iszap-
kezelést javasolta borogatás és tagfürdõk által. A kúra
mellé a Pöstyéni Hõforrás ivóvíz fogyasztását kínálták
vendégeik számára. Valószínûleg ezek a lehetõségek
nem nagyon borzolták fel a városlakók kedélyeit, mert
a tulajdonos a következõ évben már megvételre aján-
lotta fel a városnak. Nyíregyháza azonban 1886-tól üze-
meltetett egy fürdõt, így az ajánlatot elutasította. 1918-
ban még Stéger Ignác bérelte a fürdõt, azonban a követ-
kezõ évben már a bezárásáról szóltak a hírek.

1922-ben az épületet megvette a város és a követke-
zõ évben csendõriskola céljaira alakíttatta át. Ekkor tün-
tették el a medencéket is, amelyek most, az újabb átala-
kítás során elõkerültek. A csendõriskola 1944-ig mûkö-
dött az épületben, amely a háború után a honvédség
használatába került. Hamarosan a Helyõrségi Tiszti Klub
rendezkedett be, amely változatos programokkal kel-
tette életre az épületet. A rendszerváltás után katonai
hagyományõrzõ egyesületek is otthonra leltek benne.
Az újabb átalakításoknak köszönhetõen, 2020 õszére
Szindbád néven lesz a város kulturális negyedének fon-
tos része.


