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TÁNCOS KEDVÛ SZENIOROK

Mozgás, öröm, agytorna – mindezt egyszerre kínálja a szenior örömtánc 50 év felettieknek a Mozdulj Nyíregyháza! programelemeként. A forradal-
mian új mozgásformát Stéhné Ormai Magdolna és Juhász Lászlóné Marika oktatja a VMKK-ban. Akkora a népszerûsége a foglalkozásoknak, hogy
kinõtték az egyik termet, s most a legfelsõ emeleten ropják együtt, magas szinten. A szerdánként 11-tõl kezdõdõ órákra azért is várnak szeretettel
minden érdeklõdõt, mert a tanultak és tapasztaltak szerint mindennek kulcsszerepe van a kellemes idõtöltés mellett az egészségmegõrzésben, fizikai
és mentális síkon egyaránt. Közben kiderült, hogy egy másik, új programelem, a „Nõi vízi torna és úszásoktatás” is hamar közkedvelt lett, a 25–30
fõs létszám 1 nap alatt betelt és 3 hét elteltével már több mint 120-an várakoztak arra, hogy elõzetes jelentkezésük alapján bekapcsolódhassanak a
programba. Ezért a szervezõk bõvítették a programot és a keddi foglalkozás mellett csütörtökönként 18.30–19.30 között az Aquarius Élményfürdõ-
ben újabb 50 fõ számára biztosítják ezen mozgáslehetõséget. (További részletek és képek a Szenior örömtáncról a nyiregyhaza.hu városi webportálon.)

Jövõ hét szombaton és vasárnap: III. Nyírségi Disznótoros Fesztivál és
XIX. Nemzetközi Böllérverseny a Sóstói Múzeumfaluban. (Részletek a 9. oldalon.)

NYÍREGYHÁZÁT IS ÉRINTI A KERÉKPÁROS VERSENYEK CSÚCSRENDEZVÉNYE
Tavaly novemberben Nyíregyházára figyelt Európa, hi-

szen a Rally Európa-bajnokság zárófordulóját itteni köz-
ponttal rendezték meg, de nem lesz ez másként idén sem:
november 6–8. között újra érkezik a mezõny krémje. 2020
azonban nemcsak az autósport szerelmeseinek kedvez.
Szerdán bejelentették (a gálán részt vett dr. Kovács Fe-
renc polgármester is), hogy a Tour de Hongrie is érinti Nyír-
egyházát: a világ több mint 195 országa ránk figyel majd.

A Tour de Hongrie egy profi országúti kerékpárverseny
Magyarországon. Elõször 1925-ben rendezték meg, a tör-
ténelem viharai azonban sokszor nem kímélték az ese-
ményt, amelynek tavaly rendezték meg a 40. kiírását. A
2019-es magyar körverseny során hat nap alatt 890 kilo-
métert teljesített a mezõny. A versenyrõl Magyarországon
mindennap élõ közvetítéssel jelentkezett az M4 Sport, az
utolsó két szakaszt az Eurosport is élõben közvetítette, a
televíziónézõk a világ 195 országában láthattak napi össze-
foglalókat a magyar körversenyrõl. Az idei Tour de Hongrie
a sorozat történetének 41. versenye lesz, melyet 2020.
május 13–17. között rendeznek meg.

VILÁGSZTÁROK ÉRKEZNEK
Az idei verseny különlegessége, hogy egyrészt: május

9-én, Budapesten rajtol el a Giro d’Italia – a második
legrangosabb kerékpáros körverseny a Tour de France után
–, pár nappal késõbb pedig újabb kerékpáros verseny kö-
vetkezik, a Tour de Hongrie. A Giro d’Italiának köszönhe-
tõen egyébként májusban a világ legjobb csapatai érkez-
nek majd Magyarországra, a teljes eszközparkukkal. A
szerdán induló versenyre pedig nemcsak az eszközpark
marad itt, hanem 11 csapat el is indul a magyarországi
körversenyen, tehát világsztárok tekernek majd rajta. Más-
részt pedig: a mezõny május 14-én Nyíregyházát is érinti.

– Nagy most az örömünk, hiszen ez nemcsak a verse-
nyünk számára, hanem az egész magyar kerékpársport
fejlõdése szempontjából óriási lehetõség. A Giro magyar-
országi rajtját óriási érdeklõdés övezi majd szerte a vilá-
gon, s mi azokban a napokban Magyarország más részeit
is meg tudjuk mutatni a világnak az Eurosport közvetíté-
sein keresztül. Ráadásul a világ legjobb csapatai közül
többen a magyar körversenyen is rajthoz állnak majd –

hangsúlyozta Eisenkrammer Károly, a magyar kör fõszer-
vezõje. Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár hoz-
zátette, a május 13–17. közötti rendezvény a kerékpáros
verseny csúcsrendezvénye lesz, egy újabb esély arra, hogy
megmutassuk magunkat a világnak. Így minden olyan vá-
ros a figyelem középpontjába kerül majd, amelyiket érinti
a Tour de Hongrie.

A TOUR DE HONGRIE ÚTVONALA
MÁJUS 13–17.

1. nap (május 13.) Debrecen–Hajdúszoboszló,174 km
2. nap (május 14.) Karcag–Nyíregyháza, 182 km
3. nap (május 15.) Sárospatak–Kazincbarcika, 171 km
4. nap (május 16.) Miskolc–Gyöngyös–Kékestetõ, 178 km
5. nap (május 17.) Esztergom–Esztergom, 156 km

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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HAMAROSAN INDUL A JELENTKEZÉS A NYÁRI TÁBOROKBA
IDÉN IS 8 TURNUSBA VÁRJÁK A GYEREKEKET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

2020. június 15., hétfõ. A nap, amit már diákok ezrei vár-
nak, hiszen eddig tart a 2019/2020-as tanév. Bár a nyári
szünet beköszöntéig még négy hónap hátra van, egy kis színt
visz a borús, téli napokba, hogy természetesen idén sem
maradnak el az önkormányzat nyári napközis táborai.

Már hagyomány, hogy az önkormányzat évrõl évre
napközis táborokat szervez a nyíregyházi állandó lak-
hellyel rendelkezõ, (nyíregyházi székhelyû) alapfokú ál-
talános iskolába járó – beleértve a gyakorló, egyházi és
alapítványi iskolákat is – tanulóknak. Nem lesz ez más-
ként idén sem: 2020-ban 1600 gyermek részvételét tud-
ják kedvezményes áron biztosítani, nyolc tábori helyszí-
nen.

MINDEN A MEGSZOKOTTAK SZERINT

Sziky Károlyné szakmai programkoordinátor a Nyíregy-
házi Napló megkeresésére elmondta, a táborok szervezé-
se még javában zajlik, ami azonban biztos, hogy idén is a

nyári szünet elsõ napjától augusztus elejéig nyolc héten
keresztül, nyolcféle tábortípusban vehetnek majd részt a
kisdiákok. Ezek a már jól megszokott programok lesznek.

AZ ISKOLAI SZERVEZÕKNÉL...

A táborokra továbbra is az oktatási intézményekben
lehet majd jelentkezni (ahová a gyermek jár), az iskolai
szervezõknél, márciustól. Jelentkezni pedig május elejéig
lehet. Mivel az önkormányzat idén is támogatja a diákok

PEZSEG A DIÁKÉLET

Idén is megrendezte a Városi Ifjúsági
Bált a Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iro-
da. A helyszín a Korona Hotel volt, a szer-
vezésben részt vevõ fiatalok pedig már az
újabb programokat tervezik.

Fantasztikus hangulatban zajlott az idei
év Városi Ifjúsági Bálja a Korona Hotelben.
A rendezvényt idén második alkalommal
szervezte meg a Nyíregyházi Diák-polgár-
mesteri Iroda, hagyományteremtõ szándék-
kal. A bálon, mely a Csillogó éj fantázia-
nevet kapta, a Szívtiproll együttes zenélt.

– A visszajelzések alapján mindenki
szuperül érezte magát a bálon. Nagyon

örültünk a szervezõcsapattal, hogy a Ko-
rona Hotel mind a két földszinti termét
meg tudtuk tölteni diákokkal. Szerintem
nagyszerû volt a hangulat, várunk minden-
kit szeretettel a jövõ évi bálba is. Február
18-án lesz egyébként a Városi Diákparla-
ment, ahol lehetõsége lesz a diákoknak
megfogalmazni gondolataikat. Február vé-
gén pedig farsangi mulatságot tervezünk a
Mustárházban – tudtuk meg Ecsedi Noé-
mitõl, Nyíregyháza diákpolgármesterétõl.

A diákok abban bíznak, hogy még több
városi rendezvény lesz a fiatalok számára.
Erre egyik válasz a Sosto Open Air.

(Szerzõ: Farkas Fanni)

DIPLOMAOSZTÓ A
NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN

Szombaton délelõtt diplomaosztó ünnepséget tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. Ta-
nulmányaik végén 208-an tettek sikeres záróvizsgát, és 123-an kapták meg diplomáju-
kat alapképzésben, osztatlan tanárképzésben, mesterképzésben és felsõfokú szakkép-
zésben.

BÁBEL-BÁL A VASVÁRIBAN
Kilencedik alkalommal rendezte meg a

Vasvári Pál Gimnázium jótékonysági bál-
ját, ami idén a Bábel-bál címet kapta, je-
lezvén, hogy a résztvevõk az iskolában
oktatott idegen nyelvek országaiban érez-
hetik magukat. A rendezvényen több mint
háromszázan vettek részt, a befolyt össze-
get az iskola 100. évfordulójának program-
sorozatára fordítják.

táborozását, így a szülõknek  csak az étkezésért – napi
háromszori étkezést foglal magában – kell térítési díjat fi-
zetni (természetesen van lehetõség kedvezmény igénybe-
vételére is, az erre való jogosultságot viszont a szülõknek
hitelt érdemlõen igazolniuk kell), illetve – amennyiben
igénylik – a buszos szállítás költségét.  Aki több turnusban
szeretné majd gyermekét táboroztatni, természetesen
azoknak lesz erre lehetõségük, de azt a megszokottak sze-
rint, önköltséges áron.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Pillanatkép a tavalyi Zelk Sporttáborból

A KÖZÉPISKOLÁSOK TERVEZIK AZ ÚJ PROGRAMOKAT

TÁBORI HELYSZÍNEK
1. Múzeumfalu
2. Kis Vakond Tábor (Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ)
3. Zelk Sporttábor (Zelk Zoltán Tagintézmény)
4. Úszótábor
5. Sóstóhegyi Nyelvi Tábor (Szabó Lõrinc Tagintéz-
mény)
6. Szõlõskerti Nyelvi Tábor (Szõlõskerti Tagintézmény)
7. Focitábor (Szõlõskerti Tagintézmény)
8. Göllesz Tábor (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola,
Általános Iskola és EGYMI)
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FOLYTATÓDIK A HÁZSZÁMOK FELÜLVIZSGÁLATA, MEGÁLLAPÍTÁSA
HA AZ ÚJRA KIOSZTÁS ELKERÜLHETETLEN, MÓDOSÍTHATNAK IS

A Nyíregyházi Naplót rendszeresen olvasók biztosan
emlékeznek még azokra a lapszámokra, amelyekben
egész oldalakon keresztül jelentek meg nyíregyházi ház-
számok. 2018-ban a Polgármesteri Hivatal ugyanis fo-
lyamatosan közölte az egyes utcák házszámainak újbóli
megállapítását. A munka azonban az elmúlt évben az
európai parlamenti választások, illetve õsszel a helyha-
tósági választások miatt felfüggesztésre került.

Az elmúlt idõszakban megtörtént Nyírszõlõs, Felsõpá-
zsit, az ún. északi Kertváros, a Tiszavasvári úttól északra
található bokrok, valamint a Tiszavasvári úttól délre talál-
ható bokrok valamennyi utcája házszámának megállapí-
tása, közlése, valamint ezek Központi Címregiszterbe tör-
ténõ átvezetése. A teljes rendezésen átesett területen ta-
lálható ingatlanok tulajdonosai észlelhetik, hogy az ingat-
lanjaik földhivatali tulajdoni lapjain a megállapított jó cí-
mek jelennek meg automatikusan.

ÁTVEZETIK A KÖZPONTI CÍMNYILVÁN-
TARTÁSON

– A munkát az idei évtõl kezdõdõen ismét folytatjuk
annak érdekében, hogy Nyíregyháza házszámozása tel-
jesen rendezett legyen – tájékoztatta szerkesztõségünket
dr. Grósz Péter, az igazgatási osztály osztályvezetõje. –
Felülvizsgáljuk és megállapítjuk a házszámok helyes sor-

rendjét, házszám hiánya esetén új házszámot adunk ki,
illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerül-
hetetlen, a házszám módosítása is megtörténik. A megál-
lapítás alapján véglegessé váló címeket ezt követõen át-
vezetjük a központi címnyilvántartáson, melynek eredmé-
nyeképpen az ingatlanok tulajdoni lapján is automatiku-
san megjelennek a pontos címek – részletezte a folyama-
tot.

LEGYEN LÁTHATÓ AZ ÚJ HÁZSZÁM!

Fontos, hogy azon utcákban, ahol a házszám-felülvizs-
gálat megtörténik, az ingatlantulajdonosoknak gondoskod-
niuk kell a helyes házszám épületen történõ feltüntetésé-
rõl a könnyebb tájékozódás, az ingatlanok beazonosítha-
tósága, a betegszállítók, postai kézbesítõk, mentõk, tûzol-
tók és egyéb közszolgáltatók munkájának megkönnyítése
érdekében is.

MEGJELENIK A NAPLÓBAN
A Nyíregyházi Naplóban mostantól hetente ismét

megjeleníti a Polgármesteri Hivatal a városlakók tájé-
koztatása érdekében a felülvizsgált címeket utcák sze-
rint rendezve, melyet folyamatosan megtalálnak a
városi webportálon, a varoshaza.nyiregyhaza.hu ol-
dalon, az ugyintezes/cimfelulvizsgalat menüben.

KERESSÉK A HIVATALT

– Kérjük a város lakóit, hogy amennyiben a közölt ada-
tokban megítélésük szerint hiba található, arról a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási Osztályát értesíteni szívesked-
jenek. A Polgármesteri Hivatal az eredményre vezetõ cím-
kezelési eljárások lefolytatása érdekében kéri a tisztelt la-
kosság megértését, türelmét és együttmûködését – mond-
ta dr. Grósz Péter.
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SOSTO OPEN AIR – KISEBB FESZTIVÁLFALU ÉPÜL JÚNIUSRA
NÉGY HELYSZÍNEN 50 ELÕADÓ LÉP SZÍNPADRA NYÍREGYHÁZÁN, EGY VADONATÚJ KÖNNYÛZENEI RENDEZVÉNYEN

Rangos zenei fesztivált rendeznek június végén Nyír-
egyházán. Igazi sztárfellépõk érkeznek a szabolcsi me-
gyeszékhelyre, ahol négy nap alatt, négy helyszínen több
mint 50 elõadó lép színpadra.

Rúzsa Magdi, Wellhello, Majka, Hõsök. Csak néhány
elõadó azok közül, akik színpadra lépnek majd a Sosto
Open Air rendezvényen június 24–27. között (az idõpont
is emblematikus, hiszen ez lesz Magyarországon a feszti-
válszezon nyitórendezvénye). De Nyíregyházára érkezik
ByeAlex, Pápai Joci, a Bagossy Brothers és Ganxsta Zolee
is. A rock szerelmesei sem fognak unatkozni, fellép az
Ossian, az Auróra, illetve az Alvin és a Mókusok. Négy
nap alatt négy zenei helyszínen több mint 50 elõadó ad
koncertet.

– Kicsiben nincs értelme egy ilyen fesztivált megszer-
vezni, ilyenkor egy kisebb falut építünk, kiszolgálóhelyi-
ségekkel, színpadokkal, fénytechnikával. Bízunk abban,
hogy több ezren érkeznek majd – mondta dr. Török Lász-
ló fesztiváligazgató. 

FIATALOK „KÉRTÉK”, DE SOKAKNAK SZÓL

A szervezõk célja egy olyan könnyûzenei fesztivál lét-
rehozása, mely zeneileg több mûfajt is lefed a rocktól a
popon át az elektronikus zenén keresztül a retróig. Így
minden korosztály megtalálhatja a kedvenceit. Az idõseb-
bek számára még ma is jól cseng a Happy Gang, a Groove-
house, a TNT vagy az UFO neve, de fellép a Picasso Branch
és a Fiesta is. Folyamatosan neves DJ-k is zenélnek majd.
A fesztivál helyszíne Sóstófürdõn a volt Hotel Sóstó terü-
lete és a hozzá tartozó Katlan rész, a Sóstói út 76. szám
alatt található, összesen mintegy háromhektárnyi. A terü-
leten található épületrészek fényfestéssel különleges lát-
ványt nyújtanak majd.

– A fiatalok részérõl már komoly igény mutatkozott egy
ilyen eseményre. Más nagyvárosokhoz hasonlóan szeret-
nénk, ha Nyíregyháza is bekerülne azon fesztiválok közé,

ahol a résztvevõk jól érzik magukat. Több  hónapos egyez-
tetés van mögöttünk a szervezõkkel, szeretnénk, hogy
hagyomány legyen az eseménybõl – hangsúlyozta dr.
Ulrich Attila alpolgármester.

ORSZÁGOSAN IS EGYEDÜLÁLLÓ

A szervezõ stáb korábban dolgozott már együtt rangos
rendezvényeken, a LESZ Feszt például 5 év alatt az or-
szág TOP 10 fesztiváljai közé nõtte ki magát, illetve Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb könnyûzenei ren-
dezvénye lett évi 30 000 látogatóval, felvonultatva a ha-
zai könnyûzenei élet valamennyi headliner fellépõjét,
valamint neves külföldi produkciókat. Hasonló a cél a
Sosto Open Airrel is. A tervek szerint a várt nagy érdeklõ-
dés miatt országosan is egyedülálló beléptetõ és fizetõ-
eszköz kerül bevezetésre. A karszalagokba mikrochipet
építenek, a belépési jogosultságokat zónánként korlátoz-
zák. Sóstógyógyfürdõ és Sóstóhegy lakosai számára pedig
egyedi, kedvezményes „szomszéd” jegyeket biztosítanak,
amit lakcímkártya felmutatásával tudnak majd igénybe
venni.

A BÉRLETEK MÁR KAPHATÓK

A kedvezményes „early bird” bérletek már kaphatók,
de ahogy közeleg a fesztivál idõpontja, a kedvezmények
mértéke úgy csökken, tehát érdemes kihasználni ezeket a
korai lehetõségeket. Márciustól már elérhetõek lesznek a
kedvezõ árú napijegyek is.

– A beléptetésnél és a fizetésnél is egy cashless rend-
szert használunk majd, azaz a fizetésnél nem készpénzt
használunk.  Ez a rendszer rugalmas online és offline pénz-
feltöltést és visszautalást biztosít. Vásárlás esetén haszná-
latával két érintéses fizetésre lesz lehetõség, megakadá-
lyozva minden ehhez köthetõ visszaélést – tette hozzá
Balogh Béla marketingigazgató.

Ecsedi Noémi, dr. Ulrich Attila és dr. Török László

FELEJTHETETLEN VIZUÁLIS ÉLMÉNY

A zenekarok minden igényt kielégítõ látványos LED-,
fény- és pirotechnikát használnak majd, a közönség pe-
dig a tervek szerint felejthetetlen vizuális élményt kap. Ezt
egy több száz négyzetméteres fényfestés koronázza meg.
A fesztiválon a régió gasztronómiájára jellemzõ ételek és
ízek is feltûnnek majd.

(Szerzõ: Dankó László)

Majka is érkezik Nyíregyházára
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HETEK ÓTA „AZ ÉLETÜNK RÉSZE” A KÍNAI KORONAVÍRUS
NYÍREGYHÁZI SZÜLETÉSÛ VIROLÓGUSSAL BESZÉLGETTÜNK AZ ÚJ JÁRVÁNYRÓL

MINDENKI NYOMON KÖVETHETÕ

Az utasokat folyamatosan szûrik a repülõtereken. Ha
fertõzött utast találnak, azt azonnal elkülönítik. A proto-
kollnak megfelelõen pedig azonnal megkezdik a fertõtle-
nítést mind a gépen, mind azokban a helyiségekben, ahol
áthaladt vagy tartózkodott az utas. A Budapest Airport
egyébként hõkamerákat, lázmérõket, vírusölõ kézfertõt-
lenítõt, higiéniás tájékoztató táblákat helyezett ki a termi-
nálon, és gyakoribb takarítást vezetett be.

– Minden repülõnek van egy utaslistája, tehát mindenki
nyomon követhetõ. Cél, hogy a koronavírus által fertõzött
betegeket minél hamarabb megtalálják és karanténba te-
gyék, ezt követõen pedig megvizsgálják, hogy kikkel került
kapcsolatba. Ha pedig közülük valaki a betegség jeleit
mutatja, belázasodik, köhög, akkor azt izolálják, ezzel is
megszakítva a vírus terjedési láncát. Ha egy repülõgépen
fertõzött utas utazik, akkor megvan az esély arra, hogy fer-
tõzhet. Ezért van az, hogy ha valakirõl bebizonyosodik, hogy
fertõzött, akkor az utaslista alapján megkeresik azokat, akik-
kel kapcsolatba kerülhetett és megfigyelik õket. Erre egy
nemzetközi protokoll van érvényben, ami tartalmazza azt,
hogy mi a teendõ ebben az esetben. (Az Európai Unió összes
országában ez alapján járnak el). Ezért is fontos a kézhigiéné,
mert ha a beteg össze is köhögte pl. a kapaszkodót, és rög-
tön utána megfogta azt valaki, akkor az ne érjen a szájá-
hoz, orrához, hanem mosson kezet. Nem tudunk olyanról,
hogy a repülõn fertõzött volna bárkit is egy koronavírusos
beteg. Németországban volt eset, hogy a fertõzött a közeli
kontaktokat megfertõzte, õk most karantén alatt vannak,
így nem jelentenek további veszélyt.

NÉHÁNY HÓNAPIG MÉG BIZTOSAN
TÉMA LESZ

– Kína, valamint az Egészségügyi Világszervezet különbö-
zõ országai óriási erõfeszítést tesznek annak érdekében, hogy
a koronavírus terjedését mihamarabb megállítsák. Erre pedig
jó esély van, hiszen a SARS-vírus is eltartott másfél évig, de
meg tudták állítani annak ellenére is, hogy akkor még nem
tartott ott a tudomány, mint ahol most: ott 10 százalékos volt a
halálozási ráta, tehát 8000 emberbõl 800 meghalt a vírustól.
Hogy hol lesz a koronavírus vége, még nem lehet tudni, ami
azonban tény, hogy még néhány hónapig biztosan téma lesz,
aztán remélhetõleg le fog csengeni – jön ugyanis a nyár, a
meleg, ami nem fog annyira kedvezni a vírus terjedésének.
Dolgozunk rajta, hogy minél hamarabb megállítsuk. De hogy
ezt mikor, sajnos egyelõre még nem tudni, azt viszont, hogy
hogyan, azt igen. Járványügyi intézkedéseknek kulcsszerepük
lesz, folynak a vakcinafejlesztések, a gyógyszerkísérletek. Per-
sze, azt tudni kell, hogy mire egy vakcina, egy gyógyszer pi-
acképessé válik, az hosszú hónapokat, éveket is jelenthet.
Biztos, hogy még sok esettel találkozunk majd, lesznek
megbetegedések. Most a jéghegy csúcsán vagyunk. Jól lát-
szik, hogy a koronavírus halálozási aránya 4-5 százalék-
ról indult, most viszont 2 százalék környékére csökkent.
Nem azért, mert a vírus mutálódott, hanem egyre több
esetet találunk meg, egyre hatékonyabbak vagyunk, és
egyre pontosabb képet kapunk a vírus terjedésérõl.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Dr. Kis Zoltán
Munka a Nemzeti Népegészségügyi Központ nemzeti biztonsági laboratóriumában, ami arra is felkészült, hogy részt

tudjon venni az új koronavírus elleni vakcina kifejlesztésében. (Kizárólag itt diagnosztizálnak Magyarországon.)

– Kínában is az jelent nehézséget, hogy tél van, ilyen-
kor pedig influenzajárvány tombol ott is. Sok a légúti kór-
okozó, amelyek hasonló tüneteket okoznak, mint a koro-
navírus. Ezért a vírus kiszûrésére csak a laboratóriumi di-
agnosztika alkalmas. Ami nekünk egyébként itt, Európá-
ban segítség, az az úgynevezett esetdefiníciók. Az esetde-
finíciót arra használjuk, hogy szûkítsük a kört. Tehát, hogy
azok legyenek a gyanús esetek, akik a járvány gócpontjá-
ból (Wuhan városából és a közeli tartományokból) érkez-
nek. Európában eddig még csak behurcolt és hozzá szo-
rosan kapcsolódó esetek voltak. Õket azonnal elkülöní-
tették, ezzel megakadályozva a vírus terjedését.  A jövõ-
ben is ez az elsõdleges cél.

„KORONAVÍRUS-PARA” VAN
– Futott már be hozzánk olyan hívás, amelyben egy

hölgy azt kérte, hogy szûrjük le a férjét koronavírus
gyanújával, mert a napokban tértek haza Délkelet-
Ázsiából. Bár bement dolgozni, de két hétre hazaküld-
ték, mondván: Thaiföldön is vannak koronavírusos
esetek és õ látszólag hiába egészségesen tért haza, de
lehet, hogy megfertõzõdött és nem akarják, hogy be-
vigye a munkahelyre a koronavírust. De egy másik
történet: szintén egy hölgy telefonált be, hogy a férje,
aki egyébként kínai turistáknak mutatta meg busszal
Budapestet, elkezdett köhögni, ezért elköltöztek tõle,
mert nem akarják, hogy megfertõzõdjenek a korona-
vírussal.

A VÍRUSNAK NEM CÉLJA, HOGY EGYRE
AGRESSZÍVABB LEGYEN

– Mi van, ha a koronavírus mutálódik és a jelenleginél
is nagyobbá válik a fertõzõképessége? A vírusoknak meg-
van az ilyen tulajdonsága – jó példa erre az influenza-
madárinfluenza vírus –, de nagyon nem céljuk, hogy ag-
resszívabbak legyenek – folytatta. – Ha az ember ugyanis
jó gazda, akkor a vírus úgy gondolja, hogy „a gazdát meg
kell tartani, aki terjeszteni tudja majd õt”. Ott van egyéb-
ként a kínai koronavírus egyik „unokatestvére”, a közel-
keleti koronavírus, ami azért sokkal veszélyesebb. 30 szá-
zalékos halálozási arányt produkál, de nagyon rosszul ter-
jed emberrõl emberre. Szaud-Arábiában kontroll alatt tart-
ják. Elõ-elõbukkannak esetek, de szerencsére komoly jár-
ványt nem vált ki.

MI A HELYZET A KÍNÁBÓL ÉRKEZÕ
CSOMAGOKKAL?

Az internetrõl rendelt csomagok jelentõs része Ma-
gyarországra Kínából érkezik a Magyar Posta adatai sze-
rint. Több olvasónk is jelezte, hogy attól tart: a Kínából
érkezõ csomagja koronavírust tartalmazhat. A témával
kapcsolatban dr. Kis Zoltán elmondta, a vírus legfõkép-
pen úgy juthatott át más országba, ha már fertõzött bete-
gek oda utaztak. A koronavírus felszínen csak néhány
óráig marad életben, tehát csomagokkal nem juthat át.

„Terjed a világban a kínai koronavírus; Sorra intézked-
nek a magyar egyetemek; Megrohanták a patikákat az em-
berek; Félelmetes a hatalmas kihalt város; A WHO nemzet-
közi vészhelyzetet hirdetett.” Szalagcímek az elmúlt hetek-
bõl. Kétségtelen: óriási port kavar napjainkban a kínai koro-
navírus terjedése. A közbeszédben mindennapos témává
vált, fogynak a maszkok, rövid idõn belül pedig óriási „ko-
ronavírus-para” lett úrrá a világon. A kérdés azonban: Lesz-
e ebbõl világjárvány? Fel vagyunk-e készülve rá? Hol áll-
hat meg egyáltalán? Dr. Kis Zoltán virológussal, a Nemze-
ti Népegészségügyi Központ munkatársával beszélgettünk.

Alig múlt öt éve, hogy inter-
jút készítettünk a Nyíregyházán
született Kis Zoltánnal. A fiatal
virológus ugyanis nem félve a
veszélytõl, az Ebola-járvány ki-
robbanása után Guineába uta-
zott – ahol az elsõ megbetege-
dések történtek –, hogy ott vizs-
gálja a fertõzésgyanús emberek
vérmintáit és segítse a vírus
megfékezését.

A VILÁG EGYIK LEGVESZÉLYESEBBJE

A 2013 vége és 2016 eleje között, mintegy két évig
tartó nyugat-afrikai Ebola-járvány a vírus 1976-os azono-
sítása óta az egyik legsúlyosabb fertõzés volt a megbe-
tegedések és az áldozatok számát tekintve egyaránt. A
járvány 2014 közepén tetõzött, és 2016. január 14-ére
deklarálta csak a WHO a járvány végét, amely össze-
sen valamivel több mint 11 000 emberéletet követelt
Nyugat-Afrikában és a világ más pontjain.

2020-at írunk, amikor újabb vírusról szólnak a híradások.
Afrika helyett azonban most Kína kerül a középpontba.

NEM AZ ELSÕ ESET
Nem a koronavírus az elsõ olyan eset az elmúlt évek-

bõl, amikor emberi életeket követelt egy járvány. 2002-
2003-ban jelent meg a SARS (a vírus a patkósorrú de-
nevérektõl indult el), 2012-ben kitört a MERS, azaz a
közel-keleti légzõszervi szindróma-járvány, 2009-ben
az influenzapandémia (H1N1), 2013 év végén pedig
az Ebola, a ma ismert  egyik legveszélyesebb, magas
lázat, kiterjedt külsõ és belsõ vérzést okozó vírus.

A WUHANI HALPIACRÓL INDULT
Mint ismert, 2019 decemberében a kínai Wuhanból is-

meretlen eredetû tüdõgyulladás-járványt jelentettek az Egész-
ségügyi Világszervezet felé. A megbetegedések hátterében
egy új koronavírust igazoltak a kínai egészségügyi hatósá-
gok, amely közeli rokonságot mutat a SARS és MERS-koro-
navírusokkal. A kezdeti megbetegedések esetén közös té-
nyezõ volt, hogy azok, akik koronavírus-fertõzöttek lettek,
mindannyian jártak a wuhani halpiacon. Késõbb aztán iga-
zolódott, hogy a vírus emberrõl emberre is képes terjedni.

EGYRE TÖBB A BETEG
A február 11-ei adatok alapján 43 118 laboratóriumi

vizsgálattal igazolt új koronavírus-megbetegedést jelen-
tettek világszerte, közülük 1018 beteg meghalt. Kíná-
ból 42 654 megbetegedést (1017 halálozás történt), Kí-
nán kívüli területekrõl pedig (25 országból, köztük pél-
dául: Francia-, Német-, Finn-, Olasz-, Orosz-, Spanyol-,
Svédországból és az Egyesült Királyságból) 412 igazolt
megbetegedést jelentettek.

– A koronavírus-fertõzés leggyakoribb tünetei a magas láz,
a száraz köhögés, a mellkasi fájdalom, a légzési nehézségek
és a fáradékonyság – kezdte a beszélgetést dr. Kis Zoltán. – A
vírus nem válogat a korcsoportokban, megtámadja az idõs
és a fiatal szervezetet is. Ami azonban lényeges különbség
köztük, hogy az idõseknek gyengébb a szervezetük, tehát
náluk sokkal súlyosabbak lehetnek a tünetek.

LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁVAL
A koronavírust csakis laboratóriumi diagnosztikával le-

het kiszûrni, már csak azért is, mert tünetei nagyban ha-
sonlítanak az influenzáéhoz.
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61 MILLIÁRDOS KÖLTSÉGVETÉST FOGADOTT EL A KÖZGYÛLÉS
Elfogadták a város 61 milliárd forintos költségvetését

a múlt csütörtöki közgyûlésen. Az önkormányzati képvi-
selõk tájékoztatót hallgattak meg a helyi menetrend sze-
rinti személyszállítási szolgáltatásról is. A közgyûlésen
emellett volt elõterjesztés a 2020-as idegenforgalmi és vá-
rosmarketing szempontból jelentõs nagyrendezvények tá-
mogatásáról, valamint az elsõ lakáshoz jutók támogatásá-
nak helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról is.

Néma fõhajtással indult a február eleji közgyûlés, a kép-
viselõk így tisztelegtek a nemrégiben elhunyt dr. Endreffy
Ildikó emléke elõtt, aki 1990-tõl 1994-ig alpolgármestere
volt a városnak, két cikluson át pedig képviselõje a Ke-
reszténydemokrata Néppárt színeiben.

FREE WIFI MINDEN BUSZON
Majd tájékoztatót hallgattak meg a képviselõk a 2020.

év január elsejétõl hatályos helyi menetrend szerinti sze-
mélyszállítási szolgáltatással összefüggõ szolgáltatói és ön-
kormányzati feladatokról. A leírtak szerint a Volánbusz
Zrt., mint szolgáltató a 39 db SOLARIS típusú autóbusz-
ban is elérhetõvé tette az ingyenes wifit, nyártól pedig új
honlapot üzemeltet. Kötelezettséget vállalt továbbá új
menetrend kialakítására, valamint lépéseket tesz az igény-
vezérelt közlekedés feltételrendszerének kialakítására.
Ennek jövõre lehet eredménye, mint ahogy szintén 2021.
január elsejétõl lesz minden buszon digitális jegykezelõ
készülék is. Az elõterjesztés szólt a helyi autóbusz-háló-
zat megújításáról, míg a buszoknak új telephely épül egy
önkormányzati, uniós program keretében.

PARTNERSÉG A VOLÁNBUSSZAL
Ungvári Csaba, a Volánbusz Zrt. üzemeltetési vezér-

igazgató-helyettese megszólalásában kiemelte a partner-
séget. – Hadd fejezzem ki nagy köszönetemet azért a le-
hetõségért, hogy a tavaly megkötött közszolgáltatási szer-
zõdés keretében az elkövetkezendõ tíz évben mi láthat-
juk el itt a közszolgáltatást. Arra fogunk törekedni, hogy
Nyíregyháza lakosságának megelégedésére és az önkor-
mányzat teherviselõ képességének megfelelõen lássuk el,
a tervezett fejlesztésekkel és korszerûsítésekkel – fogal-
mazott. Ezek kapcsán elhangzott: a kormányzat eltökélt a
környezetbarát megoldási módozatok mellett. – Meghir-
dette a Zöld Busz projektet a kormány, eszerint a 25 000
feletti lakosú városoknál néhány év múlva csak elektro-
mos buszok beszerzésére kerülhet sor. A Megyei Jogú Vá-
rosok Szövetsége is tárgyalta ezt a kérdést, hét várost je-
lölt meg elsõ szakaszban ebben a projektben, Nyíregyhá-
za benne van – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

NEM SZÁMOLNAK HITELFELVÉTELLEL
Az önkormányzat határozatot hozott a fizetési kötele-

zettségei várható összegének megállapításáról 2021-2022-
2023. évekre. Mint a háttéranyagban olvasható, 2018-ban
az önkormányzatnak sikerült valamennyi hitelét kedve-
zõbb kamatozású hitellel kiváltani, a 2020. évi költségve-
tésében – évközi folyószámlahitel felvételén felül – nem
számol hitelfelvétellel, továbbá készfizetõ kezességválla-
lásból eredõ kötelezettséggel jelenleg nem rendelkezik.

RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK A FORRÁSOK
13 igen szavazattal, 9 nem szavazat mellett elfogadta a

közgyûlés az önkormányzat idei költségvetését, melynek
fõösszege 61 milliárd forint. A tervezethez 15 módosító
javaslatot nyújtottak be, ezek mindegyikét 9-13 arányban
elvetették. – A rendelettervezetet a város a vonatkozó jog-
szabályok teljes körû betartásával állította össze, a kiadá-
sok forrásai rendelkezésre állnak – fogalmazta meg a tes-
tületi ülésen Varga János könyvvizsgáló.

REKORDBEVÉTEL, STABILITÁS
Az idei összeg 12,2 milliárd forinttal kevesebb a tava-

lyihoz képest, ami annak tudható be, hogy az európai uniós
projektek befejezõdtek, illetve idén befejezõdnek, mind-
össze öt EU-s és két hazai finanszírozású projekt esetében
számolhatunk 2021-es kifizetéssel. Adóbevételekbõl idén
13,25 milliárd forintot tervezett a város, a rekordösszegû
tervet a 2019-ben teljesített bevétel alapozta meg. A vá-

ros úgynevezett adóerõ-képessége folyamatosan növek-
szik, s a többlet adóbevétel lehetõséget ad például a váro-
si úthálózat további fejlesztésére, a társaságok szolgálta-
tási színvonalának emelésére, a központi bérrendezés fe-
dezetére és az intézmények fejlesztésére is. Lesz fedezete
például a „Hazavárunk” programnak, s nõ a tanszercso-
mag összege is 1500-ról 2000 forintra. Az elõterjesztés-
ben az is olvasható: az önkormányzat pénzügyi helyzete
stabil, gazdaságilag erõs.

FIDESZ-KDNP:
SOKAT KÖLTÜNK FEJLESZTÉSEKRE

A városvezetõ FIDESZ-KDNP
koalíció szerint a mostani költség-
vetés stabil és a jövõ fejlõdését
alátámasztó, segítõ költségvetés,
melyben megjelennek a fejleszté-
sek, a munkahelyteremtés is. –
Nagyon fontos, hogy a város fej-
lesztésére a legtöbbet fordítjuk a
költségvetés összegébõl, nagyjá-
ból 23 százalékot költünk erre,
ami nagyon biztató, de a turizmusra, az egészségügy-
re, a szociális hálózatra is megvannak az összegek.
Ahogy a korábbi években is, egy feszes, átlátható gaz-
dálkodást folytattunk a hiányok ledolgozása mellett.
Most jelentõs adóbevétellel is kalkulálunk, hisz most
már 13 milliárdos adóbevételre számítunk – nyilatkoz-
ta az NYTV-nek dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-KDNP
frakcióvezetõje.

SZÖVETSÉGBEN NYÍREGYHÁZÁÉRT:
PROBLÉMA VAN AZ ARÁNYOKKAL

Az ellenzéki Szövetségben Nyír-
egyházáért frakciója szerint elsõ rá-
nézésre ez egy nagyon jó költség-
vetésnek tûnik, ugyanakkor a szá-
mok és arányok mögé nézve jelen-
tõs anomáliákat vettek észre. – Lát-
ható, hogy vannak problémák ará-
nyokkal a szociális érzékenységben,
az egészségügy területén a fejlesz-
tésekben. Noha mi is fontosnak tart-

juk például a sportberuházásokat, ugyanakkor az ará-
nyokban egészen máshogy gondolkodnánk a költség-
vetés elkészítésekor. De gondolhatunk a lakáshoz ju-
tás, illetve a bérlakásoknak a helyzetére, hiszen ebben
Nyíregyházán 2010 óta semmi nem történt. Éppen ezért
és ezen arányok miatt a költségvetést támogatni nem
fogjuk tudni – fejtette ki a Nyíregyházi Televízió kérdé-
sére Jeszenszki András, a Szövetségben Nyíregyházá-
ért frakcióvezetõje.

BÉRLAKÁSOK:
KORÁBBAN ELADTÁK A JAVÁT

A hosszúra nyúlt vitában számos kérdést felvetettek az
ellenzéki képviselõk, az önkormányzati bérlakások ügye
többször felmerült. Ehhez Jászai Menyhért alpolgármes-

ter hozzátette: a nyíregyházi, önkormányzati bérlakás-
állomány még mindig nagyjából kétszerese az orszá-
gos átlagnak. Dr. Kovács Ferenc polgármester – aki több-
ször megismételte: ez egy jó költségvetés – a mostani
helyzet okaira utalt a bérlakások ügyében. – 1990-ben,
a rendszerváltáskor 8500 bérlakása volt az önkormány-
zatnak, 2010-ben, mikor mi vettük át a városvezetést,
1936. Tehát 6564 lakást eladtak. Nem mi, hanem az
elõzõ, 2010 elõtti városvezetés. A fõ probléma innen
ered – fogalmazott.

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK

Határozatot hozott a közgyûlés a 2020. évi idegen-
forgalmi és városmarketing szempontból jelentõs nagy-
rendezvények támogatásáról és tartalmi elemeirõl.
Eszerint idén a már kétnapos böllérfesztivál (február
22-23.), a Helló Nyíregyháza (április 24.), a Városnap
(május 15-16.), a Gyermeknap (május 31.), a XIII.
Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál (augusztus 16–
21.), a Tirpák Fesztivál (szeptember 19-20.) és az óév-
búcsúztató rendezvények (november 29. – december
31.) részesülnek összesen 42 millió forintos támoga-
tásban.

KEDVEZÕBB FELTÉTELEK
A LAKÁSHOZ JUTÁSBAN

Módosították az elsõ lakáshoz jutók támogatásának helyi
szabályairól szóló rendeletet is. A módosítás az ügyfelek
részére kedvezõ, az adminisztratív kötelezettségeket egy-
szerûsítõ rendelkezéseket tartalmaz, továbbá a tartalmi
elbírálás szempontjából is az igénylõkre nézve kedvezõ
változásokat léptet életbe. Tavaly 29 kérelemre ítéltek meg
13 és fél millió forintot, így maradt is a 25 milliós keret-
összegbõl.

ELFOGADTÁK A TÁJÉKOZTATÓT
Elfogadták a képviselõk az önkormányzati bérlakás-

állományról, az önkormányzati bérlakásban élõ, hátralék-
kal rendelkezõ lakáshasználók helyzetérõl, valamint a
„Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált te-
rületein” címû projekt keretében történõ költözésekhez
kapcsolódó intézkedések megtételérõl szóló tájékoztatót
is. Ehhez a napirendhez kapcsolódva módosították az
önkormányzati lakások bérletérõl és lakbérének megálla-
pításáról szóló önkormányzati rendeletet.

HÁZHOZ MENÕ LOMTALANÍTÁS
Szintén szavaztak egyebek mellett a hulladékgazdál-

kodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet módosí-
tásáról. Eszerint a közszolgáltató a lomhulladék gyûjtését
és elszállítását évente egy alkalommal, házhoz menõ lom-
talanítás keretében biztosítja, s kizárólag a lakosságnál, a
háztartásokban képzõdött, de a szabványos gyûjtõedé-
nyekben el nem helyezhetõ, nagydarabos lomhulladékot
szállítja el.

(További részletek és nyilatkozatok a Nyíregyházi Tele-
vízió Közgyûlés után címû magazinmûsorában láthatóak.)
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XXVI. RÉSZCÍMFELÜLVIZSGÁLATI HATÁROZATOK KÖZZÉTÉTELE

Ha a közölt adatokban bárki szerint hiba található, arról a közzétételt követõ 30 napon belül értesítse a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát.
Postacím: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. E-mail: igazgatas@nyiregyhaza.hu, hivatali kapu: nyirhazaig, telefon: 42/524-560

(A témáról tájékoztató írás a 3. oldalon olvasható.)

Nyíregyháza, Alkony u.
Sorsz. hrsz. utca házszám

1 0667/151 Alkony 1/A
2 21566/1 Alkony 1
3 21563/12 Alkony 2
4 0667/189 Alkony 2/A
5 0667/192 Alkony 2/B
6 21563/13 Alkony 4
7 21566/2 Alkony 5
8 21563/14 Alkony 6
9 21566/3 Alkony 7
10 21563/15 Alkony 8
11 21563/26 Alkony 9
12 21563/17 Alkony 10
13 21563/27 Alkony 11
14 21563/39 Alkony 12
15 21563/28 Alkony 13
16 21563/40 Alkony 14
17 21563/29 Alkony 15
18 21563/41 Alkony 16
19 21563/30 Alkony 17
20 21563/43 Alkony 18
21 21563/31 Alkony 19
22 21563/44 Alkony 20
23 21563/32 Alkony 21
24 21563/45 Alkony 22
25 21563/33 Alkony 23
26 21563/46 Alkony 24
27 21563/34 Alkony 25
28 21563/49 Alkony 26
29 21563/50 Alkony 26/A
30 21563/35 Alkony 27
31 7992/58 Alkony 28/A
32 21578/26 Alkony 28
33 21563/36 Alkony 29
34 21578/27 Alkony 30
35 21563/37 Alkony 31
36 21578/28 Alkony 32
37 21578/4 Alkony 33
38 21578/29 Alkony 34
39 21578/5 Alkony 35
40 21578/30 Alkony 36
41 21578/6 Alkony 37
42 21578/31 Alkony 38
43 21578/7 Alkony 39
44 21578/32 Alkony 40
45 21578/8 Alkony 41
46 21578/33 Alkony 42
47 21578/9 Alkony 43
48 21578/35 Alkony 44
49 21578/10 Alkony 45
50 21578/36 Alkony 46
51 21578/11 Alkony 47
52 21578/39 Alkony 48
53 21578/12 Alkony 49
54 21578/40 Alkony 50
55 21578/13 Alkony 51
56 21578/41 Alkony 52
57 21578/14 Alkony 53
58 21578/42 Alkony 54
59 21578/15 Alkony 55
60 21578/43 Alkony 56
61 21578/16 Alkony 57
62 7992/65 Alkony 58
63 21578/17 Alkony 59
64 7992/61 Alkony 60
65 21578/18 Alkony 61
66 7992/63 Alkony 62
67 21578/19 Alkony 63
68 7992/64 Alkony 64
69 21578/20 Alkony 65
70 21578/21 Alkony 65/A
71 0669/149 Alkony 66
72 7992/53 Alkony 67
73 7992/52 Alkony 67/A
74 0669/10 Alkony 68
75 21578/23 Alkony 69
76 0669/146 Alkony 70
77 21578/24 Alkony 71
78 21578/24/A Alkony 71
79 21578/24/A/1 Alkony 71/A
80 21578/24/A/2 Alkony 71
81 0669/147 Alkony 72
82 0669/151 Alkony 73/A
83 0669/152 Alkony 73/B
84 0669/153 Alkony 73/C
85 0669/139 Alkony 75
86 0669/140 Alkony 77

Nyíregyháza,  Bokréta u.
Sorsz. hrsz. utca házszám

1 28509/55 Bokréta 1
2 28509/56 Bokréta 1/A
3 0761/24 Bokréta 1/B
4 28501/23 Bokréta 2
5 28509/41 Bokréta 3
6 28509/40 Bokréta 3/A
7 0761/52 Bokréta 3/B
8 0761/73 Bokréta 3/C
9 0761/22 Bokréta 3/D
10 28501/21 Bokréta 4
11 0761/21 Bokréta 5/A
12 0761/64 Bokréta 5/B
13 0761/61 Bokréta 5/C
14 28501/17 Bokréta 6
15 28501/18 Bokréta 6/A
16 0761/83 Bokréta 7
17 0761/84 Bokréta 7/A
18 0761/60 Bokréta 7/B
19 28501/16 Bokréta 8
20 0761/59 Bokréta 9
21 28501/14 Bokréta 10
22 28501/13 Bokréta 10/A
23 0754/74 Bokréta 10/B
24 0754/75 Bokréta 10/C
25 0754/76 Bokréta 10/D
26 0754/77 Bokréta 10/E
27 0754/78 Bokréta 10/F
28 0754/79 Bokréta 10/G
29 0754/73 Bokréta 10/H
30 0754/72 Bokréta 10/I
31 0754/48 Bokréta 10/J
32 0754/86 Bokréta 10/K
33 0754/45 Bokréta 10/L
34 0761/58 Bokréta 11
35 28501/12 Bokréta 12
36 0754/51 Bokréta 12/A
37 0754/65 Bokréta 12/B
38 28501/11 Bokréta 12/C
39 28501/10 Bokréta 12/D
40 28501/9 Bokréta 12/E
41 0754/61 Bokréta 12/F
42 0754/62 Bokréta 12/G
43 0754/33 Bokréta 12/H
44 0754/32 Bokréta 12/I
45 0754/31 Bokréta 12/J
46 0761/57 Bokréta 13
47 28501/8 Bokréta 14
48 28505/33 Bokréta 15
49 28505/7 Bokréta 15/A
50 28505/8 Bokréta 15/B
51 28501/7 Bokréta 16
52 28501/6 Bokréta 16/A
53 28501/5 Bokréta 16/B
54 28501/4 Bokréta 16/C
55 28505/9 Bokréta 17
56 28505/10 Bokréta 17/A
57 28505/11 Bokréta 17/B
58 28505/12 Bokréta 17/C
59 28505/13 Bokréta 17/D
60 28501/3 Bokréta 18
61 28506/2 Bokréta 19
62 28506/1 Bokréta 19/A
63 28502/2 Bokréta 19/B
64 28501/27 Bokréta 20
65 28505/28 Bokréta 21
66 28505/29 Bokréta 21/A
67 28501/36 Bokréta 22
68 28505/32 Bokréta 23
69 28504 Bokréta 23/A
70 28501/28 Bokréta 24
71 28503/6 Bokréta 25
72 28501/30 Bokréta 26

Nyíregyháza,  Bottyán János u.
Sorsz. hrsz. utca házszám

1 6836/3 Bottyán János 1
2 8071/6 Bottyán János 2
3 8071/5 Bottyán János 2/A
4 8071/3 Bottyán János 2/B

5 8071/3/A Bottyán János 2/B
6 8071/3/A/1 Bottyán János 2/B FSZ/1
7 8071/3/A/2 Bottyán János 2/B FSZ/2
8 8071/3/A/3 Bottyán János 2/B FSZ/3
9 8071/3/A/4 Bottyán János 2/B FSZ/4
10 8071/3/A/5 Bottyán János 2/B FSZ/5
11 8071/3/A/6 Bottyán János 2/B FSZ/6
12 6868/1 Bottyán János 3
13 28512/1 Bottyán János 4
14 28512/1/A Bottyán János 4
15 28512/1/A/1 Bottyán János 4 FSZ/1
16 28512/1/A/2 Bottyán János 4 FSZ/2
17 28512/1/A/3 Bottyán János 4 FSZ/3
18 28512/1/A/4 Bottyán János 4 FSZ/4
19 28512/1/A/5 Bottyán János 4 FSZ/5
20 6869 Bottyán János 5
21 28510/2 Bottyán János 6
22 6870 Bottyán János 7
23 28501/30 Bottyán János 8
24 28503/6 Bottyán János 8/A
25 6871 Bottyán János 9
26 28501/25 Bottyán János 10
27 6872 Bottyán János 11
28 0754/92 Bottyán János 12
29 6873 Bottyán János 13
30 6876/9 Bottyán János 15
31 6874 Bottyán János 15/A

Nyíregyháza,  Dália u.
Sorsz. hrsz. utca házszám

1 8083 Dália 1
2 8091/3 Dália 2
3 8080 Dália 3
4 8082 Dália 3/A
5 8091/3 Dália 4
6 8078 Dália 5
7 8091/3 Dália 6
8 8076 Dália 7
9 8092 Dália 8
10 8074 Dália 9
11 8072 Dália 11
12 8071/2 Dália 13
13 28512/4 Dália 15

Nyíregyháza,  Esthajnal u.
Sorsz. hrsz. utca házszám

1 0667/230 Esthajnal 1
2 0667/144 Esthajnal 2
3 0667/92 Esthajnal 3
4 0667/232 Esthajnal 4
5 0667/93 Esthajnal 5
6 0667/142 Esthajnal 6
7 0667/94 Esthajnal 7
8 0667/141 Esthajnal 8
9 0667/236 Esthajnal 9
10 0667/140 Esthajnal 10
11 0667/238 Esthajnal 11
12 0667/200 Esthajnal 12
13 0667/240 Esthajnal 13
14 0667/199 Esthajnal 14
15 0667/242 Esthajnal 15
16 0667/244 Esthajnal 17
17 0667/138 Esthajnal 18
18 0667/246 Esthajnal 19
19 0667/137 Esthajnal 20
20 0667/248 Esthajnal 21
21 0667/136 Esthajnal 22
22 0667/250 Esthajnal 23
23 0667/135 Esthajnal 24
24 0667/211 Esthajnal 25-27
25 0667/162 Esthajnal 26
26 0667/161 Esthajnal 28
27 0667/226 Esthajnal 29
28 0667/262 Esthajnal 30
29 0667/252 Esthajnal 31
30 0667/132 Esthajnal 32
31 0667/256 Esthajnal 33
32 0667/131 Esthajnal 34
33 0667/130 Esthajnal 36
34 0667/129 Esthajnal 38
35 0667/110 Esthajnal 40
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NYÍREGYHÁZA (ÉS A MEGYE) SZÍVE MOST A KÉTÉVES
KARDOS KOLOSÉRT DOBBAN

Az élet egy kétévessel a világ legcsodálatosabb dolga.
Hatalmas akarat, fantasztikus ötletek, alakuló öntudat és
rengeteg mosoly. A nyíregyházi, kétéves Kardos Kolos-
nak jutott mindegyikbõl. Õ egy örökmozgó csodagyerek.
Csakhogy csupaszív kisfiúként folyamatosan akadályok-
kal kell megküzdenie, amit egy Duchenne-féle izomdisz-
trófia okoz neki. Ebben segít most a lányokból, felesé-
gekbõl, anyákból álló Spuri Nyíregyháza csapata…

Egy évvel ezelõtt ismerkedhettek meg – lapunk hasáb-
jain is – az olvasók a Bátor Táborral, ahol évente közel
1000 súlyosan beteg gyereknek és családjuknak nyújta-
nak sorsfordító élményeket, erõt, eszközöket az élethez,
a gyógyuláshoz. Ehhez járult hozzá tavaly márciusban
az akkor frissen megalakult – lányokból, feleségekbõl,
anyákból álló – Spuri Nyíregyháza csapata, akik az Er-
dei Tornapályára futóversenyt szerveztek és a kihelye-
zett perselybe várták az adományokat, amit a gyerekek-
nek ajánlottak fel.

TAVALY KÉTMILLIÓ FORINT GYÛLT ÖSSZE

Akkor több mint 1000 szív dobbant egyszerre, és két-
millió forint gyûlt össze a kicsik javára.

A csapat újra összefog, ezúttal a nyíregyházi, kétéves,
Duchenne-féle izomdisztrófiában szenvedõ Kardos Kolo-
sért.

gathat minket. Tavaly körülbelül 1100-an vettek részt a
családi napunkon, volt, aki 70 évesen is nekivágott a táv-
nak, és bár nem futott, de lesétálta azt és jól érezte magát.
Hisszük, hogy egy közösségnek építõ ereje van. Ezt sze-
retnénk idén is megmutatni, minél több résztvevõvel.

„ÖRÖKMOZGÓ CSODAGYEREK”

Kolos kétéves, Nyíregyházán él a szüleivel. Egy igazi
örökmozgó csodagyerek. Egyelõre annyiban más, mint
a kortársai, hogy mozgása koordinálatlan, és egyre több-
ször elesik. Folyamatos felügyeletet igényel. A ritka be-
tegsége miatt fejlesztésre szorul, életminõségének javí-
tására, gyógykezelésére és a rehabilitációs eszközök meg-
vásárlására gyûjtenek most neki.

NINCS ELÕZETES NEVEZÉS

– Õ egy csupa mosoly, csupa szív kisfiú, hisszük, hogy
Nyíregyháza (és a megye) szíve újra egyszerre dobban-
hat, ezúttal érte. Szeretnénk, ha minél többen eljönné-
nek, nem lesz szükség elõzetes nevezésre, a helyszínen
lehet majd felvenni a rajtszámokat. Bizonyítottuk már, hogy
a városlakók igenis össze tudnak fogni: tavaly márciusban
a Bátor Táborért, decemberben a rászoruló emberekért és
reméljük, így lesz most ez Kardos Kolosért is. Szeretnénk,
ha az emberek újra kapcsolódnának egymáshoz és a ter-
mészethez. Kiszakadnának egy napra a mókuskerékbõl
és együtt, összefogva tennének egy csodát... újra!

A jótékonysági futam részletes programját lapunk ha-
sábjain is bemutatjuk majd, de addig bõvebb információ
a Spuri Nyíregyháza Facebook-oldalán olvasható.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

EGYRE ERÕTLENEBB

A gyermekkori izomelhalás (Duchenne-féle izom-
dystrophia) az izomsejtek fokozatos pusztulásával járó,
veleszületett, örökletes betegség. Az izomsejtek helyét
az izommunkára képtelen zsírszövet és kötõszövet tölti

ki, ebbõl adódóan a beteg egyre erõtlenebb lesz, míg
végül önmaga ellátása is gondot jelent. A Duchenne-féle
izomdystrophia fõleg fiúkat betegít meg, 3600 élve szü-
letett fiúból egynél fordul elõ. (Forrás: webbeteg.hu.)

JÓTÉKONYSÁGI FUTÁST SZERVEZNEK

A Spuri Nyíregyháza csapata csakúgy, mint tavaly, idén
is megszervezi családi napját, ami tulajdonképpen egy
jótékonysági futást tartalmaz, színes programokkal meg-
fûszerezve.

– Ezúttal március 21-ére az Erdei Tornapályára várjuk
a segíteni vágyókat – kezdte a részletek ismertetését Suga
Tímea szervezõ. – A résztvevõk 4 és 8 kilométert teljesít-
hetnek, de lesz gyerekfutam is. A kihelyezett perselybe
várjuk majd az adományokat, amelynek 100 százalékát
Kardos Kolos kapja meg.

NEM AZ ADOMÁNY MÉRTÉKE SZÁMÍT

– Nem az adomány mértéke számít, szeretnénk, ha
minél többen futnának velünk, családok, gyerekek, fiata-
lok, idõsebbek. Itt a szerepvállalás a lényeg, hogy újra
összefogjunk, ráadásul egy jó ügyért. Ha valaki nem sze-
retne futni, az is jöjjön ki, sétálhat és jelenlétével is támo-

SUNDAY CHALLENGE: VASÁRNAPI KIHÍVÁSOK
A Sunday Challenge egy ingyenes mozgásforma, ami-

hez bárki, bármikor csatlakozhat vasárnaponként, dél-
elõtt 10 órától Nyíregyházán (a városon belül a helyszín
minden vasárnap változik). Az eseménysorozat célja, hogy
minél többen mozogjanak együtt (sétálva, futva, kerék-
pározva stb.).

A kezdeményezés Horváth Péter egészségfejlesztõtõl
indult, aki minden vasárnap egy-egy órára mozgásra vár-
ja mindazokat, akik szeretnének aktívan kikapcsolódni és
tenni egészségükért. A múlt hét vasárnapi kihívás Nyír-
egyházán már a hatodik volt, csakhogy a résztvevõk – több
mint százan – jelmezbe is bújtak. Bohócok, szuperhõsök,
kisördögök és Mikulások mozogtak együtt az Erdei Torna-
pályán. Volt aki egyedül, míg más a párjával, esetleg a
háziállatával érkezett.

A hetedik kihívás (február 16-án) a Bujtosi Városliget-
ben lesz, szintén délelõtt tíz órától, a Valentin-nap jegyé-
ben, amihez most is bárki csatlakozhat. A vállalkozó ked-
vûek piros színt ölthetnek magukra, legyen az akár egy

sál, sapka vagy cipõ. Aki pedig a párjával érkezik, azok
egy kis meglepetésre is számíthatnak.

A kihívásokról a Sunday Challenge nevû Facebook-ol-
dalon folyamatosan tájékozódhatnak.
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JÖVÕ HÉTEN FESZTIVÁL A MÚZEUMFALUBAN!
gazdag tárgyi gyûjteménye és autentikus építészeti kör-
nyezete, lenyûgözõ és inspiráló helyszíne a Nemzetközi
Plein Air Mûvésztelepnek, melyet Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata elsõ alkalommal 2015-ben
rendezett meg. A Hadron Mûvészeti Egyesülettel közösen
szervezett, évente megrendezendõ mûvésztelep vendé-
gül látta többek között Iserlohn/Németország, Szatmárné-
meti/Románia, Nagybánya/Románia, Eperjes/Szlovákia,
Rzeszow/Lengyelország, Ivano Frankivszk/Ukrajna alko-
tómûvészeit, akik a nyíregyházi mûvészekkel közösen al-
kottak a Sóstói Múzeumfalu festõi környezetében. A kiál-
lításon látható mûvek a mûvésztelepek anyagából és a
helyi képzõmûvészek alkotásaiból kerültek kiválogatás-
ra, bemutatva a magyar népmûvészet termékenyítõ hatá-
sát a kortárs mûvészetre. A tárlatot 2020. május 3-ig te-
kinthetik meg az érdeklõdõk a Sóstói Múzeumfalu látoga-
tófogadó épületének idõszaki kiállítótermében.

INGYENES BUSZJÁRAT

Az önkormányzat jóvoltából és támogatásával feb-
ruár 22-én és 23-án reggel 6 és este 6 óra között 20
percenként ingyenes buszjáratok járnak majd a Vas-
útállomás és Sóstógyógyfürdõ között.

Különjáratok indulási ideje 2020. február 22.: 
Vasútállomás–Krúdy Vigadó–Vasútállomás útvona-

lon: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 9.20; 9.40; 10.00; 10.20;
10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 12.00; 12.20; 12.40;
13.00; 13.20; 13.40; 14.00; 14.20; 14.40; 15.00.

Krúdy Vigadó–Vasútállomás: 16.00; 16.20; 16.40;
17.00; 17.20; 17.40; 18.00.

Különjáratok indulási ideje 2020. február 23.:
Vasútállomás–Krúdy Vigadó–Vasútállomás útvona-

lon: 8.00; 9.00; 9.20; 9.40; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00;
11.20; 11.40; 12.00; 12.20; 12.40; 13.00; 13.20;
13.40; 14.00; 14.20.

Krúdy Vigadó–Vasútállomás: 15.00; 16.00; 16.20;
16.40; 17.00.

Mindkét napon a belépõjegy egységesen mindenkinek
500 forintba kerül majd, a 130 cm alattiaknak pedig in-
gyenes.

Részletes programok az alábbi plakáton, illetve folya-
matosan a nyiregyhaza.hu weboldalon.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ják majd egymásnak a mikrofont. Szombaton jön a
Zeneexpressz. Itt lesz Varga Viktor, Fásy Zsüliett, az Apostol
együttes, Fásy Ádám és a Digitál zenekar, valamint Dj Vass.
Vasárnap délben pedig meghallgathatják R. Kárpáti Péter
mûsorát, fél kettõtõl zenél MC Hawer és a Tekknõ, há-
romtól Nótár Mary, illetve Dj Vass is.

FARSANGOLÁS IS LESZ
Akik kíváncsiak arra, hogy milyen jelmezeket – régi

szóval maskurákat – öltöttek magukra a szatmári fal-
vak lakói jó száz évvel ezelõtt, azoknak február 23-án
a Sóstói Múzeumfaluban a helyük. A nyíregyháziak
körében igen népszerû szabadtéri néprajzi múzeum
ugyanis ezen a vasárnapon tartja farsangi programját,
melynek leglátványosabb része minden bizonnyal a
lakóhelyük hagyományait hûen ápoló panyolai lako-
sok télûzõ farsangi falukerülése lesz. A néphit szerint
a maskurások lármázásukkal, jókedvû mókázásukkal,
vigadozásukkal elûzik a telet. S hogy ez biztosan így
legyen, arról a Sóstói Múzeumfalu munkatársai gon-
doskodnak, hiszen kézmûves mûhelyükben zajkeltõ
eszközök készítésére invitálják a gyermekeket és fel-
nõtteket. Azokat pedig, akik szeretnének beolvadni a
télûzõ menet tagjai közé, némi arcfesték felhasználá-
sával álarc mögé bújtatják.

KIÁLLÍTÁS NYÍLIK

Szintén vasárnap nyílik az a kiállítás is, amely az 50.
születésnapját ünneplõ Sóstói Múzeumfalu jubileumi ese-
ménysorozatának nyitánya lesz. A Sóstói Múzeumfalu

Kezdõdik a városi nagyrendezvények sora, jövõ hé-
ten, február 22-én és 23-án újra Disznótoros Fesztivál a
Sóstói Múzeumfaluban. Az eseményre ezreket várnak,
csakúgy, mint tavaly, ingyenes buszjáratok közlekednek
majd a Vasútállomás és a Krúdy Vigadó között. Ami már
biztos: 20 csapat méretteti meg magát, és 15 ezer adag
ételt kínálnak kóstolásra.

A fesztivál elsõ napján (február 22., szombat) hat óra-
kor lesz a kapunyitás, fél hét és fél nyolc között megtör-
ténik a disznók kábítása és kivéreztetése, ezt követi a
perzselés és a bontás, majd kezdõdhet a finom ételek
elkészítése. Díjazza majd a Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség szakavatott zsûrije a legjobb böllért,
hurkát, torost, kolbászt, fogópálinkát és forralt bort, mind-
ezeken túl pedig közönségdíjat vehet át a legnépszerûbb
csapat.

KÓSTOLÓJEGY ELLENÉBEN
A finomságokat mindkét napon 500 forintos kós-

tolójegy ellenében lehet majd megízlelni (lesz olyan
étel azonban, amelybõl 1 adag 3 kóstolójegyet ér). A
szervezõk ígérik, senki nem marad éhen, hiszen a
megmérettetésre jelentkezõ csapatoknak vállalniuk
kell, hogy 100 adag ételt kóstolásra is elkészítenek.
Õk döntik el azonban, hogy egy ilyen szelvényért
milyen és mekkora adagot adnak. Ezeket a jegyeket
9.00 órától 15.00 óráig folyamatosan árusítják majd
a múzeumfalu különbözõ pontjain.

FÜLÉTÕL A FARKÁIG

Újdonság, hogy a rendezvény idén kiegészül egy má-
sodik nappal – III. Nyírségi Disznótoros Fesztivál és XIX.
Nemzetközi Böllérverseny „Fülétõl a Farkáig” –, melyen
a szervezõk lehetõséget biztosítanak a csapatoknak disz-
nóvágás nélküli egész napos sütésre-fõzésre, grillezésre.
A február 23-i, vasárnapi nap célja, hogy a csapatok be-
mutassák, a sertéshúst milyen sokoldalúan lehet elkészí-
teni a „fülétõl a farkáig”. Az elkészült ételeket szintén a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség szervezetének
szakavatott zsûrije értékeli majd, 11 és 13 óra között.

EVÉS ÉS DÍNOMDÁNOM

A fesztiválon lesz csilievõ verseny, a hagyományõrzõ
együttesek mellett pedig népszerû és ismert elõadók ad-
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JÓVÁTENNÉK BÛNEIKET A FOGVATARTOTTAK

rehajtási intézetben rendszeres, bár ezért sem pénzt, sem
más jutalmat nem kapnak.

– A büntetés-végrehajtás-
nak a fõ célja a reintegráció,
hogy a fogvatartottak a sza-
badulást követõen minél
gyorsabban vissza tudjanak
illeszkedni a társadalom bár-
mely szegletébe, így a mun-
kaerõ-piacra is – hangsúlyoz-
ta Turóczi János, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet bv.
õrnagya. A jóvátételi progra-
moknak pedig pont ez a cél-
ja – azontúl, hogy így a
bûncselekményük elköveté-
sével okozott kárt szimboli-

kus módon a helyi közösség javára jóvá tudják tenni. Rá-
adásul a felismerés lehet az elsõ lépcsõfok, hogy a fog-
vatartottak jogkövetõ állampolgárok legyenek.

10 NAPON ÁT

A mostani, európai uniós, vissza nem térítendõ támo-
gatásból megvalósuló programot a Belügyminisztérium és
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közösen

indította el, melynek egy részét képezik a jóvátételi prog-
ramok. A hangoskönyv elkészítésében hat fogvatartott vett
részt, mely 10 napon át, 67 munkaórában, körülbelül 40
óra intenzív olvasással töltött idõt vett igénybe. Öten ol-
vastak, egy fõ pedig a hangrögzítést koordinálta, a techni-
kát kezelte. 

„KÉT ÉRZÉKENY TÁRSADALMI
CSOPORT FOGOTT ÖSSZE”

Nemes-Nagy Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke kiemelte, ha
két érzékeny társadalmi cso-
port – mint a látássérültek és
a fogvatartottak – találkozik
és összefog, abból csak fan-
tasztikus dolgok születhet-
nek.

– Az Ülünk és olvasunk
címû jóvátételi programban
elkészült hangoskönyvet a
Magyar Vakok és Gyengén-
látók Országos Szövetségé-
nek hangoskönyv-állomá-
nyában érhetik el a látássé-
rültek, ennek azonban felté-
tele, hogy tagjai legyenek va-
lamelyik országos tagegyesületnek. Nem ez volt egyéb-
ként az elsõ együttmûködésünk fogvatartottakkal. A
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fogva-
tartottjai is készítettek már nekünk hangoskönyvet, gya-
koriak az érzékenyítõ foglalkozások itt, Nyíregyházán is,
Sopronkõhidán pedig fehér botokat készítettek nekünk, és
ez felkerült a közgyógyellátás listába is, tehát fel lehet íratni
egy évben egyszer.

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Egyesülete minden évben szervez tematikus felolva-
sást, amelyen bárki részt vehet. Legközelebb április 7-én
várják a segíteni szándékozókat az egyesület épületébe, a
Búza tér 20. szám alá.

Turóczi János

„Nemrég vonultam be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe. A bûnöm miatt sze-
rettem volna valamit visszaadni a társadalomnak, vezek-
lés gyanánt, ezért is vettem részt önként a jóvátételi prog-
ramban. Azonban ez nem az elsõ és utolsó alkalom volt.
Amennyiben kapok rá lehetõséget, a jövõben is szeret-
nék részt venni hasonlón, akár itt, a börtön falai között,
vagy kint, a szabadulásom után.”

Gábor, akit az anonimitás miatt nevezzünk csak így
(nevét és arcát nem vállalta), a közelmúltban vonult be a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézetbe. Munka után, szabadidejét azonban jóvátételi prog-
rammal tölti. Öt másik fogvatartottal együtt a vak és
gyengénlátó emberek számára hangoskönyvet készített:
felolvasták az irodalmi Nobel-díjas Szvetlana Alekszijevics
Csernobili ima címû alkotását.

AZ INTÉZETBEN DOLGOZNAK IS
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre-

hajtási Intézet megyei jellegû elõzetes házként mûkö-
dik. Ez azt jelenti, hogy többségében olyan fogva-
tartottak kerülnek ide, akikkel szemben a büntetõeljá-
rás folyamatban van, vagyis még nem született elle-
nük jogerõs bírósági határozat. Vannak, akik csalás,
lopás, sikkasztás, vagy éppen ittas jármûvezetés miatt
kerültek ide, de olyanok is akadnak, akik a legsúlyo-
sabb, vagyis életellenes bûncselekményt követtek el,
akár nõk vagy gyermekek sérelmére.

Sokan nem tudják, de a fogvatartottak többsége dolgo-
zik az intézetek falai között. Mindennap reggel fél hatkor
kelnek, idejük nagy részét pedig munkával töltik. A bör-
tönben mûködik többek között házimûhely, mosoda, var-
roda, de vannak, akik festõként, villanyszerelõként, könyv-
tárosként vagy éppen fodrászként dolgoznak. Mindezek
mellett pedig önként, úgynevezett jóvátételi programban
is részt vehetnek, szabadidejük terhére. Ez a büntetés-vég-

ÉPÜLETFELÚJÍTÁSTÓL
A TERÜLETRENDEZÉSIG

Jóvátételi munkát folyamatosan végeznek a bünte-
tés-végrehajtási intézet fogvatartottjai, eddig általában
külsõ helyszíneken és inkább fizikai munkát. Részt
vettek a Csatorna utcai Állatbarát Alapítvány, a Nyír-
egyházi Állatpark, valamint az Északi temetõ terület-
rendezésében, de festettek és parkettáztak a Kormány-
hivatal és a Mentõállomás épületében is; ez volt az
elsõ alkalom, hogy szellemi munkát végeztek.

Nemes-Nagy Tünde

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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CIVIL AUTÓS RENDÕRSÉGI ELLENÕRZÉS: ÖTVEN-
EZERBE KERÜL A PIROSON VALÓ ÁTHAJTÁS

Szigorított a rendõrség, januártól már Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében is rendszeressé váltak a civil
autós ellenõrzések. Dr. Vajtó Levente, a megyei rendõr-
fõkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának megbí-
zott vezetõje az elmúlt egy hónap tapasztalatairól el-
mondta: az ellenõrzések mindennap, egyszerre több au-
tóval történnek, és már több tucat szabálytalankodót ki-
szûrtek.

Az akciót még tavaly decemberben indították el Buda-
pesten, azóta pedig országos szintûre emelték a mozgó
inkognitó ellenõrzéseket. Ezek ugyanis bár kamerával fel-
szerelt civil rendõrautókból történnek, tehát a forgalom-
ban közlekedõknek nem felismerhetõek, viszont az azok-
ban ülõ rendõrök ugyanúgy egyenruhát viselnek.

CÉL A SZABÁLYTALANKODÓK KISZÛRÉSE

Az akció célja, a többi közlekedõt veszélybe sodró, il-
letve hátrányba hozó szabálytalanságokat elkövetõ autó-
sok forgalomból való kiszûrése, ugyanis a baleseti okok-
nál elõkelõ helyen szerepel például a sebességtúllépés, a
tilos jelzésen történõ áthaladás, a szabálytalan elõzés, sáv-
váltás vagy a kanyarodás és elsõbbségi szabályok meg-
sértése, melyet mind menet közben követnek el a jármû-
vezetõk.

kiszûrjük a szabálytalankodókat. Úgy látjuk, hogy a for-
galomba beilleszkedõ, váratlan helyeken, kiszámíthatat-
lanul felbukkanó rendõrautók nagyon hatékonyan szûrik
ki õket.

ZÁRÓVONAL: TÍZEZER FORINT

– A tilos jelzésen történõ áthaladás 50 000 forintos bírsá-
got jelent, illetve társul mellé büntetõpont is, egy záróvonal
átlépéséért pedig tízezer forintra bünteti a szabálytalanko-
dót a rendõr. Van olyan jogsértés, ami fix bírságos – a bün-
tetési összeg mértékében a rendõr nem is térhet el –, illetve
olyan is, aminél a rendõr a saját megítélése alapján dönt és
itt tól-ig határok vannak. A helyszíni bírságnak, a feljelen-
tésnek és a közigazgatási bírságnak egyébként a kombiná-
ciója is elõfordulhat. Például ha valaki záróvonalat lép át
és még tilos jelzésen is áthalad, akkor kap egy helyszíni
bírságot, illetve közigazgatási bírságot. Ki kell emelnem
azonban, hogy van olyan kirívó szabálytalankodás, aminél
a rendõr kollégák rögtön hatóság elé is állíthatják az elkö-
vetõt. Tehát beviszik a rendõrkapitányságra a jármûveze-
tõt, és ott kiszabják rá a megfelelõ büntetést, sõt esetleg
még a vezetõi engedélyét is visszavonják.

Dr. Vajtó Levente kiemelte, bíznak benne, hogy a civil
autós rendõrségi ellenõrzésnek visszatartó ereje lesz és a
menet közben elkövetett szabálytalankodások miatt egy-
re kevesebb baleset történik majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

RÖGTÖN MEGÁLLÍTJÁK
A civil rendõrautók fel vannak szerelve menetrög-

zítõ eszközökkel. A kamerák rögzítik a szabálytalan-
ságokat, így a rendõrök rögtön meg is tudják állítani a
jármûvezetõt, és kiszabják a büntetését. Ez lehet hely-
színi bírság, feljelentés, vagy közigazgatási bírság.

– Tapasztalataink szerint, ha a gépjármûvezetõk rend-
õrautót látnak, kerülik a kihágásokat, visszaveszik a se-
bességet, és szabályosan közlekednek – magyarázta dr.
Vajtó Levente, hozzátéve: ellenkezõ esetben azonban
hajlamosak ezeket megszegni. Éppen ezért célunk, hogy
a balesetet elõidézõ körülményeket megakadályozzuk és

Fotó: BRFK
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Február 15., szombat 19.00 Férjek és feleségek – Orlai Produkció, Vendégelõadás, Nagyszínpad

19.30 A lány, aki hozott lélekbõl dolgozott – Nézõmûvészeti Kft., Vendégelõadás,
Krúdy Kamara

Február 16., vasárnap 18.00 Táncfarsang 2020. – Akármerre visz az utad; Szép anyám szõtte –
Nyírség Táncegyüttes, Vendégelõadás, Nagyszínpad

Február 17., hétfõ 19.30 Táncfarsang 2020. – Feledi Project: Psyché, Vendégelõadás, Krúdy Kamara

Február 18., kedd 17.30 Farsangi vigasságok régi korok muzsikáival, Bérletszünet, Bencs Villa
19.30 Táncfarsang 2020. – In time – GG Tánc Eger, Vendégelõadás, Krúdy Kamara

Február 19., szerda 19.30 Táncfarsang 2020. – Szentivánéji álom – Kulcsár Noémi, Vendégelõadás,
Krúdy Kamara

MINDEN NAP VALENTIN
Nekünk minden nap Valentin-nap – jelentette ki

Nagyidai Gergõ, a Móricz Zsigmond Színház színmûvé-
sze, majd hozzátette: õk február 14-én azért nem ün-
neplik, mert folyamatosan igyekeznek sugározni egymás
felé a szeretetet és szerelmet.

– Mostanában állandóan dicsérjük egymást a felesé-
gemmel, és turbékolunk, amikor csak tehetjük – folytatta
Gergõ, aki 13 éve ismeri színésznõ párját, Munkácsi Ani-
tát. Gyermekük születését márciusra várják, nõnapra van
kiírva Anita.

– Tizenhárom év után is turbékoltok?
– Persze. És szerintem ez így normális. Ma is kihasznál-

tuk az idõt a délelõtti próba és az esti elõadás között, hogy
együtt lehessünk, nyugalomban. Sajnos kevés idõnk van
egymásra.

– A babavárás erõsíti a szerelmeteket?
– Szerintem nem. Plusz öröm, de nincs már mit fokoz-

ni. Persze szintet lépünk a babával, ahogy kilenc év után
szintet léptünk az esküvõvel is.

– Bõven van feladatod a színházban: játsszátok a
Tengerent, próbáljátok az Úri murit, amelynek fõszerep-
lõje vagy.

– Az Úri muri, illetve Szakhmáry Zoltán sorsa nagyon
visszatükrözi a fiatalkori énemet, sorsomat, csak éppen
mellém Anita került, nem Szabó Rozika. Szakhmáry nõs,
családos ember, két gyerekkel – én is az voltam, csalá-
dos, még nagyon fiatalon. A habitusom, a vérmérsékle-
tem és a körülményeim is hasonlóak voltak. Úgy járhat-
tam volna, mint Szakhmáry, ha nem Anitát találom meg.
Közöttünk a háláról is szó van, nem csak a szerelemrõl –
mióta az Úri murit próbáljuk, ezt különösen érzem.

– Mint fõszereplõ, milyennek látod az elõadást? Hogy
álltok vele most, a jelenlegi stádiumban?

– Délelõtt tartottuk az elsõ összpróbát, ami rendszerint
katasztrofális állapotokat tud mutatni. Ehelyett ma a le-
nyomatát láttuk annak, hol tartunk, s még mivel tartozunk
magunknak, hogy jól összeálljon az elõadás, már a febru-
ár 22-i bemutató elõtt. Eddig részben külsõ szemlélõként
néztem a próbákat, mert nagyon szórakoztatnak a kollé-
gák: a poénjaik, jeleneteik. Ma volt az elsõ nap, amikor
nem õket néztem, hanem megpróbáltam tükrözni a ren-
dezõnek, hogy körülbelül mit várhat tõlem, például az
érzelmi állapot terén. Persze még csak 60 százalékról
beszélhetek, mert nem lehet teljesen átengedni magamon,
hiszen akkor idõ elõtt kiég a szerep. A muri igazából ak-

kor kezdõdik, amikor Szakhmáry elkezd lefelé száguldani
a lejtõn, ennek még nem adtam át magam teljesen. Tudom,
nem játszhatom el régi önmagamat, már az is veszélyes,
hogy ez az alak közel áll hozzám. Szakhmáryt kell elját-
szanom, nem magamat, ezen fogok még dolgozni.

– Mire számíthatnak a nézõk?
– Nagyon jó elõadás lesz, hiszem, hogy imádni fogják.

Szerintem minden darabban, így ebben is ott van az a
néhány perc, melyben a nézõ magára ismer.

– A Tengerenrõl van visszajelzésed?

– Mindig biztonsággal tudja hozni ugyanazt: hullám-
vasútra ülteti a nézõt. Még nem találkoztam olyannal, akit
ez az elõadás hidegen hagyott volna, és szerintem az Úri
muri is ilyen lesz.

– Mit üzensz Anitának Valentin-napon?
– Jó reggelt, legyen szép a napja! Az ajándékomat, Zille

babát hivatalosan március 8-án kapja meg. (Hacsak nem
hamarabb érkezik...) Az olvasóknak pedig azt üzenem:
legyen minden napjuk Valentin, mint nekünk!

(Szerzõ: Kováts Dénes)
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ÉLED AZ ÚJ TECHNOLÓGIAI TRANSZFER KÖZPONT
20–25 vállalkozás kapott meghívót a Budapesti Érték-

tõzsde nemzetközi ELITE programjának januári bemuta-
tójára. A nyíregyházi Technológiai Transzfer Központban
a vállalatfejlesztésrõl, tõkefinanszírozásról, nemzetközi
piacról tájékoztatták a kis- és középvállalkozások, vala-
mint az iparkamara képviselõit.

A tavaly õsszel európai uniós forrásból felújított épület-
be költözött az Ipari Park Kft. a Paktum irodával együtt. A
kis- és középvállalkozásoknak szerveznek itt ehhez ha-
sonló hasznos találkozókat. Az ELITE nemzetközi prog-
ramjában Milánótól Londonig és Budapestig szervezik a
tanácsadást a tõkepiacok világáról.

– A cél az lenne, hogy azok az erõs hazai tulajdonú
középvállalatok, melyek késõbb a gerincét adhatják a ma-
gyar gazdaságnak, minél tovább fejlõdjenek, és ne csak
külföldi multik legyenek – amik bár nagyon sok és jó érté-
ket termelnek itthon –, de kellene egy nagyon erõs olyan
hazai középvállalati réteg, amely minél több embert tud

foglalkoztatni. Tudja növelni az árbevételét, eredményét.
Az a célunk, hogy mi ebben is segítsünk a saját lehetõsége-
inkkel – emelte ki Paulovits Ádám Márton, a Budapesti Ér-
téktõzsde Kibocsátói Akvizíciók Igazgatóság igazgatója.

A Budapesti Értéktõzsde abban tud segíteni, hogy meg-
teremtsék a kínálat és a kereslet közötti összhangot. A
vállalkozások befektetõit, a finanszírozókat, akik pénzt
tudnak adni a fejlõdéshez. Eddig több mint 500 hazai
társasággal, vállalkozóval találkoztak, a piacok pedig
Oroszországtól Amerikáig nyitottak, 40 ország részvéte-
lével.

– Tudjuk azt, hogy a vállalkozásban a piac mellett a
tõke a legfontosabb tényezõ. Akár a befektetéshez, akár a
piacszerzéshez, akár a jó mûködéshez. Azt remélem, hogy
ezen a helyen, ahol régen egy lerombolt laktanya volt,
elindul egy új élet, ami nagyon jól illeszkedik a városve-
zetés programjához – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc
polgármester, aki utalt arra, hogy újabb ciklusának fóku-
szában a vállalkozók segítése, befektetésösztönzés, új
munkahelyek teremtése szerepel. A meglévõ vállalkozá-
sok fontos partnerek, de tovább keresik a befektetõket, il-
letve új piacokat is a már meglévõ kis- és középvállalko-
zásoknak.                                  (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

SZERELEM A LEVEGÕBEN, NEM CSAK VALENTIN-NAPON
A HÁZASSÁG HETÉBEN FONTOS ADAT: JÓCSKÁN NÕTT A LAKODALMAK SZÁMA TAVALY

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdemé-
nyezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy
hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányí-
tani a figyelmet. Mára 4 kontinens 21 országában ünnep-
lik, hazánkban is.

Országos eseménysorozatot Magyarországon 2008 óta
rendeznek meg a keresztény egyházak és civil szerveze-
tek széles körû összefogásával, számtalan nagyváros, te-
lepülés, közösség részvételével. A házasság hete szerve-
zõbizottsága által koordinált központi programok fõvéd-
nöke 2013 óta Herczegh Anita, Áder János köztársasági
elnök felesége. Herjeczki Kornél, a házasság hete koordi-
nátora így fogalmaz: a programsorozat fõ célja, hogy ked-
vet adjon a házasságkötéshez, képzésekkel, jó minták fel-
mutatásával, hiteles élettörténetek megosztásával segítse
a házasságra készülõket.

A KORMÁNY IS SEGÍT

Hazánkban az elmúlt években újra fénykorát éli a há-
zasság intézménye. A kormány több éve szinte folyama-
tosan bõvülõ családtámogatási rendszerrel segíti a család-
alapítást és a gyermekvállalást – például a családvédelmi
akcióterv keretében többek között elérhetõ a CSOK, a
babaváró kamatmentes hitel – utóbbi támogatásra mint-
egy 64 ezer, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásá-
ra pedig mintegy 24 ezer kérelem érkezett január végéig,
olvasható a  kormany.hu-n. A fiatal házasok adókedvez-
ménye is népszerû – ez havi ötezer forintot jelent. A ked-
vezményt két évig lehet igénybe venni, tehát összesen 120
ezer forint marad a friss házasok zsebében. A kedvezmény
azoknak jár, ahol legalább az egyik házastárs az elsõ há-
zasságát köti.

NÕTT A HÁZASSÁGKÖTÉSI KEDV

Tavaly jelentõsen megnõtt – országszerte és városunk-
ban is – a házasságkötések száma. Míg az elmúlt évtized-
ben évente körülbelül 500–550 pár mondta ki az igent
anyakönyvvezetõ elõtt, addig 2019-ben több mint 680
házasságkötést jegyeztek városunkban. Tavaly õsszel pe-
dig Nyíregyháza önkormányzata hagyományteremtõ szán-
dékkal  köszöntötte az aranylakodalmukat ünneplõ házas-
párokat. – A fiatalok figyelmét szeretnénk felhívni a há-
zasság fontosságára és arra, hogy hosszú idõn át is lehet
boldogan együtt élni házasságban. 2019-ben indította el
az önkormányzat hagyományteremtõ szándékkal az

Arany-nap megünneplését. Ez azt jelenti, hogy minden év
szeptember utolsó hétvégéjén szeretnénk köszönteni az
50 éves házasokat – mondta kérdésünkre  dr. Kása Brigit-
ta, Nyíregyháza aljegyzõje.

ERRE IS JÓ AZ APP

– Az önkormányzat a hivatal eszközeivel is próbál min-
dent megtenni annak érdekében, hogy az, aki házasulni
szeretne, minél gördülékenyebben megtehesse. Erre szol-
gál az idõpontfoglaló applikációnk is, amelyben házassá-
gi szándék bejelentése iránti ügyintézésnél idõpontot le-
het foglalni – tette hozzá dr. Kása Brigitta.

A LAGZIRA NEVELTÉK A CSIRKÉKET

S hogy a számok és a szándék mellett a megélt élmé-
nyekrõl is szó essen, megkérdeztünk néhány nyíregyházi
olvasónkat: milyen volt az esküvõ és miben lelik a házas-
ság szépségét? Erika 34 éve házas, így emlékszik az eskü-
võre: – Akkoriban még nem adtak ennyire a külsõségek-
re, az esküvõn inkább az volt a lényeg, hogy minél na-
gyobb örömöt szerezzünk mindenkinek. Jót mulattunk 230
ember társaságában... Hamar el kellett kezdeni a szerve-
zést: fel kellett nevelni a disznót és a csirkéket, amiket a
lagzin jóízûen elfogyasztottunk – mesélte. A házasságot
illetõen pedig úgy véli: – Vár egy társ, akivel a mindenna-
pokat meg tudjuk beszélni, van kivel együtt érezni és gon-
dolkodni. A házasságnak köszönhetõek a gyermekeink is,
ez tesz családdá bennünket. Amikor pedig majd a gyere-
kek már külön fognak élni, mi akkor is újra itt leszünk
egymásnak a férjemmel, akivel mindent megélhetek.

REGGEL HÉTIG TARTOTT

Marika 38 éve házas, szerinte a házasságban az együtt-
mûködés a legfontosabb: – Nemcsak testi síkon mûködik
az ember, hanem lelki és szellemi síkon is. Ha együtt tud-
nak gondolkodni, érezni, megoldásokat találni a problé-
mákra, egymást elfogadni és akár (pozitív értelemben) for-
málni is, akkor meglesz az a harmónia is, ami a házasság
szépségét megadja – fogalmazta meg a lényeget. A nagy
napra a mai napig örömmel emlékszik vissza: – Mi 1982
júniusában esküdtünk, nagyon meleg volt! A szûk és tá-
gabb család is segített korábban az elõkészületekben, hoz-
ták a hozzávalókat a lagzira: tyúkot, lisztet, cukrot stb., ki
mit vitt, a barátok és utcabeliek pedig segítettek az öröm-
anyának. A lakodalmon kb. 80 fõ volt, akiket személye-

sen, meghívóval a kezünkben hívtunk meg a párommal.
Akkoriban a nagy napon mûtermi fotózás volt, videósunk
nem volt. Az anyakönyvvezetõ és a templomi esküvõ után
este egy sátras lagziban ünnepeltünk élõ zenekarral, egé-
szen reggel hétig!

„SZOROSABB LETT A KAPCSOLAT”

Fiatal házasokat is megkérdeztünk a témában, õk így
vélekedtek a házasságról: „Az összetartozásban látom a
házasság szépségét. Úgy éreztem sokáig, csak úgy lógok
a levegõben, de most már van kihez tartozni. Szerintem
ez egy mérföldkõ az ember életében” – Rita, 3 éve házas.
Renáta tavaly nyáron mondta ki a boldogító igent: „A há-
zasság elõtt azon a véleményen voltam, hogy a házasság
csak papír, nem tartottam annyira fontosnak, de nem is
zárkóztam el elõle. Érdekes, hogy a házasság után valami
más lett, valahogy szorosabb lett a kapcsolatunk, pedig
12 éve együtt vagyunk. Amit még érzek, az az, hogy büsz-
kén viselem a gyûrût!”

NYÍREGYHÁZÁN EGYEDI FOTÓKIÁLLÍTÁS!
Régi esküvõk megörökített pillanataiból szemezget-

hetnek azok, akik február 11–20. között a Jósavárosi
Mûvelõdési Házba (Nyíregyháza, Ungvár sétány 33.)
látogatnak. A tárlat díjtalan, megtekinthetõ hétfõtõl
péntekig 8.00–12.00 óráig. Bõvebb információt kap-
hatnak a 42/448-005-ös telefonszámon.

(Szerzõ: Borbély Szabina Niké és Bakai Judit)

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Arany-nap 2019-ben a VMKK-ban
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

SPORTPROGRAM További sporthírek
folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu
Február 16., vasárnap 14.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Ajka lab-
darúgó-mérkõzés

Február 16., vasárnap 18.00 Nõi röplabda
Magyar Kupa döntõ közvetítése
Február 17., hétfõ 20.30 Nyíregyháza
Spartacus–Ajka labdarúgó-mérkõzés köz-
vetítése

ÉREM NIZZÁBÓL – REMEKELTEK AZ ÚSZÓK

Jól szerepeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói a
Nizzában rendezett Golden Tour sorozat elsõ állomásán.
Szurovcsják Ivett és Hatházi Dóra is döntõbe került, utób-
bi érmet is szerzett a rangos mezõnyben.

Hosszú Katinka, Szilágyi Liliána, Békési Eszter. Csak
néhány név a magyar versenyzõk közül, akik rajthoz
álltak Franciaországban a Golden Tour sorozat elsõ ál-
lomásán. És ott volt a két nyíregyházi úszó, Szurovcsják
Ivett és Hatházi Dóra is. Elõbbi három számban is dön-
tõbe került, pedig kõkemény edzések után érkeztek a
sportolók Nizzába, azaz a versenyt is tréningként fog-
ták fel.

– Edzésbõl érkeztünk, pihenõ nélkül, így számunkra is
meglepetés volt kicsit, hogy ilyen jó idõket úsztunk. Az
országos bajnokságon már versenyeztem együtt nagy sztá-
rokkal, most a világ több részérõl voltak itt komoly úszók
– mondta Szurovcsják Ivett.

Hatházi Dóra több számban is döntõt úszott a juniorok
között, a felnõtteknél pedig 200 pillangón „A” döntõs volt,
és egyéni csúcsát jelentõsen megjavítva harmadikként ért
célba.

– Eredetileg úgy tudtuk, hogy a junior számoknál is oszta-
nak majd érmeket, de kiderült, hogy csak a felnõtt versenyben
jutalmazzák a legjobbakat. A 200 pillangó során próbáltam
tapadni Szilágyi Liliánára, nem éreztem azt, hogy nagyon
gyors lennék, így nagyon örültem, amikor megláttam, hogy
harmadik lettem, új egyéni csúccsal – mesélte Hatházi Dóra.

JÖN AZ OB, CÉL AZ EB
A két úszó formája több mint biztató. Március végén az

országos bajnokság lesz számukra a következõ nagy verseny,
a szakvezetés pedig abban bízik, hogy a két sportoló kvali-
fikálja magát a budapesti rendezésû Európa-bajnokságra.

– A fõ cél az EB-részvétel, és mindkét versenyzõnk esé-
lyes arra, hogy ott legyen a kontinenstornán. Sõt, még az
olimpiáról sem mondtunk le, érzek annyi erõt a lányok-
ban, hogy meglepetést okozhatunk – nyilatkozta Urbin
Tamás szakágvezetõ.

Az országos bajnokságot már az olimpiai lebonyolítás
jegyében rendezik, azaz délelõtt lesznek a döntõk és dél-
után az elõfutamok. A nyíregyházi úszók a tavalyi idõ-
eredményekhez képest másodperceket javultak. Az OB
elõtt még egy edzõtábor vár a sportolókra.

HA VAN RAJTA SAPKA,

AZÉRT, HA NINCS, AZÉRT
DANKÓ LÁSZLÓ JEGYZETE

Az elmúlt napok eseményei kapcsán a régi vicc jutott
eszembe, mely szerint a nyuszika így is, úgy is pórul jár.
Ha van rajta sapka, azért, ha nincs, azért. Apró szépséghi-
ba, hogy a nyíregyháziaknak most nincs kedvük moso-
lyogni a történteken...

Elõször a Szpari játékosa, Hornyák Marcell feje fölött
lebegett egy több hónapos eltiltás, mert a játékvezetõ olyat
írt a jegyzõkönyvbe, mely meg sem történt. Aztán a spori
pechére szemfüles operatõrünk megnyomta a kamerán az
On gombot, így mindenki láthatta, nem történt tettleges-
ség.  De nem baj, akkor csúnyán beszélt, büntessük meg
azért! 4 meccs kényszerpihenõ vár a támadóra...

Ennél is cifrább Kovács Richárd esete. Az NYVSC-Big
Boxing ökölvívója egész évben remek teljesítményt nyújt, a
célja pedig az, hogy ott legyen az olimpián. Egy bibi van
ezzel, neki senki nem szólt, hogy a jelek szerint bármit csi-
nál, akkor is a rivális Vasas versenyzõje lesz ott a selejte-
zõn. Elõször azt mondta a szövetség – joggal –, aki az OB-
n jobb a súlycsoportban, az képviseli Magyarországot. A
nyírségi fiú nagyon készült, és Nagy Lajos tanítványa meg
is verte ellenfelét, ezzel bajnok lett. Csakhogy korai volt az
öröm, mert a szövetség jelezte, átgondolták: az indulhat az
olimpiai selejtezõn, aki a Bocskai Emléktornán ér el jobb
eredményt. Kovács Ricsi itt is sorban gyõzte le ellenfeleit,
az elõdöntõben a francia világbajnok(!) ellen is nyert, és
csak a döntõben kapott ki, így ezüstérmes lett, míg Fodor
Milán az elõdöntõbe jutott, de ott sérülés miatt visszalé-
pett. Magyarán, megint Ricsi végzett elõrébb. Csakhogy a
sportnapilap információi szerint a válogatott kazah kapitá-
nya már rég eldöntötte, hogy a Vasas bokszolója lesz ott a
londoni kvalifikáción, és az egész Bocskai Emléktorna ettõl
kezdve egy színjáték volt. Olyan ez, mintha társasjátékozás
közben a bank mindig változtatna a játékszabályokon, úgy,
hogy csak õ nyerhet. Minden ez, csak nem fair! A jelek
szerint Bolat Nijazimbetov nem a formát, nem az eredmé-
nyeket veszi figyelembe, hanem valami mást... Nem is aka-
rom tudni, hogy mit! Felháborító, mert az aktuális váloga-
tottban a legjobbaknak a helye! És ez ebben a súlycsoport-
ban az eredmények alapján Kovács Richárd! De sajnos is-
merik a viccet, amikor a nyuszika mindig pórul jár – ha van
rajta sapka, azért, ha nincs, azért...

Hatházi Dóra és Szurovcsják Ivett
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RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 18. RÉSZ

A Zrínyi Ilona Gimnázium 1969-ben

A ZRÍNYI ILONA
GIMNÁZIUM 1969-BEN

A képen a Zrínyi Ilona Gimnázium látható 1969-
ben. A 12 tantermes gimnázium épületét 1961-ben
kezdték el építeni a Széchenyi utcában, a Júlia gõz-
malom volt helyén. A mintegy 8 millió 300 ezer forin-
tos költséggel épített intézmény 1962. szeptember 1-
jén nyitotta meg a kapuit 750 növendéke elõtt. A szé-
pen gondozott elõkertjében egy évvel késõbb, 1963
nyarán leplezték le Bolgár Judit (1924–1982) alkotá-
sát, Zrínyi Ilona szobrát. A nyíregyházi születésû szob-
rászmûvésznõ valamikor ennek a gimnáziumnak volt
a diákja. Az 1969-es esztendõ volt az utolsó, amikor
még az intézmény tanárai és diákjai hallhatták a nyír-
egyházi villamos csilingelését a Széchenyi utcán.

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

(Szerzõ: dr. Holmár Zoltán történész)

FILM KÉSZÜLT A BÉRES CSEPPRÕL

Dr. Béres József születésének 100. évfordulója elõtt
tiszteleg – az eseménysorozat részeként – A feltaláló
címû játékfilm, melyet február 6-tól vetítenek a ha-
zai mozikban. A Béres Csepp megszületésének izgal-
mas történetérõl, Béres József hatalommal vívott har-
cáról Gyöngyössy Bence rendezett életrajzi drámát.

A Magyar Örökség díjjal, Széchenyi-díjjal és a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrenddel is elismert Béres Jó-
zsef életét és  találmányát könyvek, dokumentumfilm,
színdarab, valamint  televíziós sorozat is megmutatta
már. A Duna Televízióban az elmúlt évben vetített
négyrészes sorozat nagyrészt annak a stábnak a mun-
kája, akik a mostani játékfilmet is készítették. A fõsze-
replõ, az egykoron Nyíregyházán sokat szerepelt Gás-
pár Tibor színmûvész.

A feltaláló a Krúdy Gyula Art Moziban:
Február 20-22-23-án 19 óra

Február 25-26-án 17 óra

NÉPMESEMONDÓ VERSENY
A Vasutas Mûvelõdési Házban mûködõ Hetedhét

Mesevilág NépmesePont népmesemondó versenyt
hirdet. Minden korosztályból várják a jelentkezõket,
akik szeretik a meséket, szeretnek élõszóban mesét
mondani. Jelentkezési határidõ: 2020. március 16.
Információ és jelentkezés: VOKE Vasutas Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, Nyíregyháza, Toldi u. 23., nyiregy-
haza@vokevmh.hu, 30/218-1021.

TÁNCFARSANG A SZÍNHÁZBAN
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház február 16.

és 19. között rendezi meg a Táncfarsangot. Idén négy
elõadással várják a tánc szerelmeseit: a népszerû prog-
ramon ismert hazai tánc- és balettegyüttesek, illetve
színtársulatok lépnek színpadra. Jegyek a színház Szer-
vezõ- és jegyirodájában, valamint online az alábbi lin-
ken válthatóak: https://moriczszinhaz.jegy.hu/.

LEGALÁBB NULLÁRÓL KEZDENI – elõadás február 15-
én 10.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Roma és
nem roma civilek mutatják be a színpadon saját tapasztalata-
ikat az adósságcsapdák kialakulásáról, mûködésérõl.

NÉPMÛVÉSZETI NYÍLT NAP. A „Kultúrházak Éjjel-Nap-
pal” címû rendezvénysorozathoz csatlakozva fazekas, szö-
võ, gyöngyfûzõ kézmûves foglalkozásokkal és a Méhecske
Játéktér fejlesztõ népi játékaival várja az érdeklõdõket a Nép-
mûvészeti Egyesület Sz-Sz-B Megyei Szervezete február 15-
én 13.00–17.00 óra között Nyíregyházán, a Széchenyi u. 20.
alatti Alkotóházban. A belépés ingyenes!

FARSANGI SÜVEG KÉSZÍTÉSE február 15-én 15.00–17.00
óráig a Csiriptanyán (Móricz Zsigmond könyvtár).

TÁNCHÁZ A GUBÁSOKKAL február 15-én 16.00 órától a
Mandabokori Mûvelõdési Házban.

A BURATTINÓ BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSAI: február 15-
én 16.00: HangyAranka nagy kalandja. 16-án 10.00: Farkas
és Róka a lakodalomban. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont,
B épület II. emelet.

OVISOK JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA február 15-én 18.00 órá-
tól a Butykai Mûvelõdési Házban.

A CSILLAGSZEMÛ JUHÁSZ – interaktív mesejáték a Sze-
leburdi Meseszínház elõadásában február 16-án 11.00 órá-
tól a Váci Mihály Kulturális Központban.

NYÍLT BALETTÓRA február 16-án 14.00 órától a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban.

ZENÉS ALAKFORMÁLÓ TORNA február 16-án 17.00 órá-
tól a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.

UTAZÓ PLANETÁRIUM a Móricz Zsigmond könyvtárban
február 17-én 10.00 órától.

INGYENES SZABADIDÕS ASZTALITENISZ FOGLALKO-
ZÁS február 17-én és 24-én 18.00 órától az Arany János Gim-
názium és Általános Iskola Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû
Tagintézményben.

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás feb-
ruár 18-án 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Ve-
zeti: Ferenczné Endresz Klára.

FARSANGI SZEMÜVEG KÉSZÍTÉSE február 18-án 15.00–
17.00 óráig a Csiriptanyán (Móricz Zsigmond könyvtár).

KÖNYVBEMUTATÓ. Minya Károly Új szavak III. címû
könyvének bemutatója február 19-én 16.00 órától a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Moderátor: Tarczy Gyula, a Nyíregy-
házi Televízió és Napló fõszerkesztõje. Beszélgetõtárs: Ba-
lázs Géza egyetemi tanár.

TÜNDÉRUJJAK KÉZMÛVES KLUB – filc fánk, fánkrecep-
tek – február 19-én 16.00–17.00 óráig a Vécsey utcai Fiók-
könyvtárban.

SAKKSZAKKÖR február 19-én 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

FARSANGI RETRÓBULI A KALAND OLDROCK ZENE-
KARRAL február 19-én 17.00 órától a Városmajori Mûvelõ-
dési Házban.

BOHÓC KÉSZÍTÉSE február 20-án 15.00–17.00 óráig a
Csiriptanyán (Móricz Zsigmond könyvtár).

INGYENES GERINCTORNA – a Mozdulj Nyíregyháza!
program keretén belül – február 20-án és 27-én 18.00 órától
az Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szõlõskerti
Angol Kéttannyelvû Tagintézményben.

FÖLD ÉS ÉG KÖZÖTT – Németh Péterné Petrikán Valéria
keramikusmûvész kiállítása a Pál Gyula Teremben. Megte-
kinthetõ: február 20-áig.

KIÁLLÍTÁS RÉGI ESKÜVÕI FOTÓKBÓL – a házasság hete
alkalmából – a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. Megtekinthe-
tõ: február 20-áig, hétfõtõl péntekig 8.00–12.00 óráig. A be-
lépés díjtalan! Bõvebb információ: 42/448-005.

KEREKÍTÕ foglalkozás február 21-én 10.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.

ÉLÕ NÉPMÛVÉSZET – az „Aranykapu” Népmûvészeti
Egyesület bemutatója február 21-én 15.00–18.00 óráig a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA
február 21-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Farsangi hagyományõrzés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Elõadó: dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató. Vitéz Kulcsár
Sándor: Régi idõk emlékei c. könyvének bemutatója. Beszél-
getõpartner: Lucza János helytörténész. Közremûködik: Illyés
Péter elõadómûvész.

CSALÁDI FARSANG február 21-én 16.30-tól a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban. Bõvebb információ: 42/448-005.

HOGYAN NEVEZZELEK – vígjáték két részben – a Veres1
Színház elõadásában február 21-én 18.00 órától a Váci Mi-
hály Kulturális Központban. Rendezõ: Schlanger András. Sze-
replõk: Verebes Linda, Kálid Artúr, Pál Tamás, Simon Kornél,
Molnár Gyöngyi.

FESTMÉNY- ÉS PIROGRÁFKIÁLLÍTÁS. Katona Zsuzsanna
festmény- és Kerekes Attila pirográfkiállítása a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Megtekinthetõ: február 26-áig.

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

LELKEM ÜZENETE – Sz. Nagy Tímea textilszobrász 3D-s
kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. A belépés
díjtalan! Megtekinthetõ: április 1-jéig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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A HUNGÁRIA GÕZ- ÉS KÁDFÜRDÕ
A Hungária gõz- és kádfürdõ 1912. május elsõ napja-

iban nyitotta ki kapuit vendégei elõtt. Átadását megelõ-
zõen a város elöljárói is megtekintették Májerszky Béla
polgármesterrel az élen. Egyöntetû volt a véleményük,
hogy a fürdõ berendezése modern és a „legfinnyásabb
igényeket” is kielégítõ. A Nyírvidék tudósítója részlete-
sen be is mutatta a város új létesítményét:

„Az egész fürdõ belseje tiszta vasbetonból épült. A
fürdõbe, az utcáról, lépcsõn egy erkélyre jutunk, hol a
pénztár és a váróhelyiség van elhelyezve. Ezen helyi-
ség igen ízlésesen van díszítve, falai fayence lapokkal
és tükrökkel kirakva. Innen egy kis helyiségbe jutunk,
ahonnan egyik oldalon a gõz és tükörfürdõ osztályba,
másik oldalon a kádfürdõk, villamosfény, hidegvíz
gyógy- és szénsavas fürdõhöz van a bejárás. A gõzfür-
dõosztály fõcsarnoka egy 18 méter hosszú 9 méter ma-
gas boltíves csarnok. A csarnokba köröskörül erkélysze-
rûen elhelyezett, vasbetonfalú vetkezõ kabinokba jutunk,
melyek modernül vannak készítve, nem sötétek és füg-
gönyajtókkal vannak ellátva. [...]

A medencékbe lépés elõtt csinos-fülkék vannak zu-
hannyal, mindenütt nikkel. Kitûnõ beosztású gõz- és
hõlégkamra mellett van a félig nyitott masszírozó helyi-
ség. A falon díszes ivóvíz készlet. A zuhany helyiség-
ben van a hidegvízmedence elhelyezve. Innen a letörlõ
és tyúkszemvágóba jutunk. Mellette található a díszes
fodrászhelyiség, melynek falai majolika lapokkal van-

nak kirakva. Díszes angol fayence asztalokkal és bútor-
zattal. [...]

A kádszobák igen díszesek. Egy-egy szalonfürdõ be-
rendezése olyan díszes, hogy a fõvárosban sem találni
párját. [...] Hygénikus szempontból tekintve pedig min-
den kívánalmat felülmúl. Úgy a szobák, mint a folyosók
vízzel lesznek állandóan tisztogatva.”

A fürdõ bejárása után dr. Jósa András és dr. Konthy
Gyula is örömmel állapították meg, hogy a fürdõ min-
den higiéniai szempontnak megfelel, így õk is nyugodt
szívvel fogyasztották el a Sándor Mór tulajdonos által
felszolgált villásreggelit.

A Hungária gõz- és kádfürdõ helyén készül Szindbád
néven az új színházi-kulturális centrum


