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ELKÖLTÖZÖTT A SZAKRENDELÉS

A Jósa András Oktatókórház Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztálya és szakren-
delései új helyen folytatják mûködésüket. Az osztály a Sóstói úti telephelyrõl az
oktatókórház SZTK épületének negyedik és ötödik emeletére költözött. A pszichiát-
riai szakrendelések (Addiktológiai gondozó, Addiktológiai szakrendelés, Általános
psychiátriai szakrendelés III., Demencia szakrendelés, Neuropsychiátriai szakren-
delés, Psychiátriai sürgõsségi szakrendelés, Pszichiátriai gondozó és szakrendelés –
MEGYEI, Pszichiátriai gondozó és szakrendelés – VÁROSI, Pszichológiai szakren-
delés, Szorongásos ambulancia) május 23-ától, hétfõtõl az SZTK épület második
emeletén fogadják a betegeket.

11 milliárd forintos forrásból fejlesztik Nyíregyháza kö-
zösségi közlekedését, derült ki a múlt héten megjelent
Magyar Közlönybõl.

A Kormány mostani döntésével az Integrált Közleke-
désfejlesztési Operatív Program nevesített kiemelt pro-
jektjei közé sorolt két újabb nyíregyházi fejlesztési prog-
ramot, melynek során 100 százalékos támogatás mellett
47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meg-
hajtású) beszerzésére és az ehhez kapcsolódó gáz és
elektromos töltõállomás létesítésére kerül sor 5 milliár-
dos ráfordítással.

Egy másik projekt részeként pedig a nyíregyházi vasúti

11 MILLIÁRDOS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
és közúti, közösségi és egyéb közlekedési módok közötti
közvetlen átszállási kapcsolatot magas szintû szolgáltatá-
sokkal biztosító létesítmények kialakítására, valamint P+R
parkolók kiépítésére kerül sor 6 milliárdos beruházással.

MODERN VÁROSOK PROGRAM

– A Modern Városok Programhoz kapcsolódó inter-
modális csomópontok beruházója a NIF Zrt. lesz – tájékoz-
tatta lapunkat Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs
igazgatója. Hozzátette, az intermodális csomópontok lét-
rehozásával sokkal kényelmesebbé és gördülékenyebbé
válik a közösségi közlekedés: az egymás közvetlen közelé-
be épülõ busz- és vasúti, illetve helyi közlekedést kiszolgá-

ló pályaudvarok jelentõsen növelik az utazás színvonalát
és egyszerûbbé teszik a váltást az egyes tömegközlekedési
eszközök között.

Az autóbuszok beszerzésével egy újabb eleme (a Nyír-
egyháza–Tokaj közötti kerékpárút megépítése mellett) ke-
rült gyorsítópályára a Modern Városok nyíregyházi prog-
ramjának, amelyrõl tavaly november 10-én állapodott meg
Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza MJV polgármestere. A buszok beszerzése valószí-
nûleg jövõre esedékes. A vasúthoz kapcsolódó fejlesztése-
ket a NIF Zrt. bonyolítja, a beruházáshoz kapcsolódó ter-
vezési munkák még ebben az évben elkezdõdhetnek.

Ismét kerékpárosbarát település lett Nyíregyháza. A kitüntetõ
címet a városházán adta át a közlekedéspolitikáért felelõs ál-
lamtitkár az önkormányzat vezetésének. Az elmúlt években 850
kilométer bicikliút épült Magyarországon, Nyíregyházán pedig
55 kilométerre bõvült a kerékpárutak hossza. Képünk a Bujtoson
készült. (Folytatás az 5. oldalon.)

KERÉKPÁROSBARÁT VÁROS

13 GYEREKNAP

FÜLÖP ATYA

10
ÚJ HÍD.
Átadták az Igrice-
patak fölött átívelõ
hidat Sóstógyógyfür-
dõn. A beruházás
mintegy 15 millió
forintba került.

NYIT A STRAND.
Vasárnap nyit a sóstói
Parkfürdõ. Gyermek-
napon a 10 év alatti
vendégeknek nem
kell belépõjegyet
váltaniuk.

PROGRAMHÉTVÉGE.
Táncmûvészeti Feszti-
vál és gyermeknapi
kavalkád várja a
nyíregyháziakat május
utolsó hétvégéjén.

Fotó: Szarka Lajos
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ARANYÉRMES A RE-FLEX!

A XXV. Jubileumi Országos Gyermek
Táncmûvészeti Fesztiválon versenyzett a
közelmúltban a RE-flex Moderntánc Stú-
dió. Rácz Erika, nívódíjas moderntánc-pe-
dagógus három csoporttal, összesen 30
növendékkel utazott Budapestre. A RE-flex
Kinder most is hozta a formáját, idén is
országos I. helyezést ért el – modern kate-

ÓRIÁSI TÛZOLTÓLÉTRÁT KAPTUNK
Akár 42 méter magasból is képesek tü-

zet oltani mostantól a nyíregyházi láng-
lovagok. A helyi katasztrófavédelmi igaz-
gatóság egy több mint 200 millió forint
értékû speciális létrás jármûvet kapott a
Belügyminisztériumtól.

Sok a magas panelház Nyíregyházán és
van egy 14 emeletes épület is, ezért volt
szükség az új kocsira. Ráadásul a torony-
házakban viszonylag gyakran fordulnak
elõ tûzesetek. Nyíregyháza eddig is ren-
delkezett kosaras jármûvekkel, csak az
egyik elöregedett. Ráadásul a régi kocsik
legfeljebb 30 méter magasba tudták kitol-
ni a létrájukat, az új jármû azonban már
44 méteres magasságba is képes felemel-
ni a kosarat, tûzoltás mellett pedig ember-

élet mentésére is alkalmas. Ultramodern
memóriával rendelkezik, így képes meg-
jegyezni hogyan, milyen utat bejárva emel-
kedett a magasba. Ez akkor nagyon hasz-
nos, ha az oltás területén villanyvezetékek
vagy éppen faágak is találhatóak.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

LACI BÁCSI 90 ÉVES
Születésnapja alkalmából köszöntöt-

te Orosz Lászlót Jászai Menyhért alpol-
gármester és dr. Horváthné dr. Veisz
Katalin önkormányzati képviselõ. Az
ünnepelt mára már egyedül él, gyerme-
kei, négy unokája és két dédunokája
azonban gyakran meglátogatják.

MÛVÉSZETI FESZTIVÁL
14. alkalommal rendezték meg a Fo-

gyatékkal Élõk Mûvészeti Fesztiválját
Nyíregyházán. A Vasutas Mûvelõdési
Házban megtartott programon három
megye olyan civil szervezetei és intéz-
ményei kaptak meghívást, amelyek a
fogyatékkal élõket segítik.

KILENC ÉVTIZED
90. születésnapja alkalmából kö-

szöntötte Dakó Istvánt dr. Horváthné dr.
Veisz Katalin önkormányzati képviselõ
és Simai Istvánné, a Szociális és Köz-
nevelési Osztály munkatársa. Pista bá-
csi számára manapság három unoká-
jának közelsége jelenti a boldogságot.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Programsorozattal ünnepelte a

NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdésze-
te által fenntartott Pál Miklós Erdésze-
ti Erdei Iskola a Madarak és Fák Nap-
ját, ahol a gyerekek fa- és cserjefajok-
kal ismerkedtek, fakorongokra festet-
tek, illetve madárodúkat is készítettek.

EGÉSZSÉGHÉT AZ OVIBAN
Idén is megrendezték az Egészség-

hetet a Tündérkert Keleti Óvoda Mar-
garéta Tagintézményében. A gyerekek
elsajátíthatták a tisztálkodás, az egész-
séges életmód és táplálkozás, de a
közlekedés alapszabályait is. A cél az
egészségtudatosságra nevelés volt.

DIÁKBÁL A KOSSUTHBAN
Diákbált rendeztek a Kossuth gim-

náziumban. Volt vacsora, megválasz-
tották a bál királyát és királynõjét, ezt
követõen pedig hajnalig tartó jó han-
gulatú táncos mulatság vette kezdetét.
A szervezõk biztosak abban, hamaro-
san újabb bált rendeznek majd.

BICAJ-RICSAJ
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Baleset-megelõzési Bizottság a Kis
Vakond Gyermektáborban rendezte
meg a Bicaj-ricsaj közlekedési csapat-
verseny országos döntõjét. A kétnapos
versenyen az egész ország területérõl
32 általános iskolai tanuló vett részt.

NYUGDÍJASOK ÜNNEPELTEK
A 20 éve Jámbor István alapította

Borbányai Nyugdíjas Klub tagjai
szombaton ünnepelték az egyesület
fennállásának jubileumát. A rendez-
vényre az alapító, valamint Bajnay
Kornél önkormányzati képviselõ is el-
látogatott.

VIRÁGGAL KÖSZÖNT A NYÁR!

Több mint ötvenezer nyári virágot ül-
tet el ezekben a napokban a városüzemel-
tetés Nyíregyháza közterületein. A növé-
nyeket kiválogatták, így a megyeszékhely
színeit és az adott terek hangulatait tük-
rözik majd vissza. Idén az önkormányzat
több mint 6 millió forintot költ virágosí-
tásra.

Keczkó János, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
közterület-fenntartási irodavezetõje el-
mondta, minden teret, zöldfelületet külön-
külön megterveznek. Emellett arra is ügyel-
nek, hogy a növények színei az adott tér
hangulatát tükrözzék. Például a Hõsök te-
rén Nyíregyháza, az Országzászló téren
az ország színei köszönnek vissza, az elsõ
világháborús emlékmûnél pedig próbálnak
emléket állítani a hõsi halottaknak, ott a

vér szimbóluma jelenik meg. Hozzáfûzte,
a kör alakú ágyak virág, illetve csillag ala-
kúak lesznek, az Eötvös iskola elõtti dísz-
ágy egy viking hajót mintáz majd, a könyv-
tár elõtt Móricz Zsigmond monogramját
rakják ki. A Petõfi téren kokárda alakú lesz
a virágdísz, a posta elõtt egy levél alakú
geometrikus ágyás készül, de mozaiksze-
rû, illetve törött tükör jellegû ágyásokat is
megformáznak. Sóstón a székely kapunál
pedig egy úgynevezett mille fleure ágyás
készül, amely a színek és formák változa-
tosságát jelenti.

A NYÍRVV az idei évben 50 620 tõ egy-
nyári virágot ültet el városszerte, közöttük
olyan újdonságokat, mint a legyezõvirág,
a dúsvirágú petúnia, a Tûzijáték nevû, szín-
játszó levelû díszfû, valamint a vörös lom-
bú dália.

A diákok is segítettek beültetni a virágágyásokat

góriában. Bocskai Liza, Helli Hanna, Kírják
Luca, Kopacz Liliána, Magyar Maja, Orosz
Lilla, Pálfi Zsófi, Schmidt Boglárka, Seres
Anna, Tóth Szaffi az I. helyezés mellé, jazz
kategóriában kettõ III. helyezést is bezse-
belt. Az utánpótláscsoportok – a RE-flex
Mini és a RE-flex Pici – egy-egy III. helye-
zést értek el.
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ÚJ HÍD ÍVEL ÁT AZ IGRICE-PATAK FELETT
Szerdán átadták az Igrice-patak fölött átívelõ hidat

Sóstógyógyfürdõn. A beruházás mintegy 15 millió forint-
ból valósult meg, amelyet magánszemélyek és vállalko-
zók adtak össze, de voltak olyanok is, akik munkájukkal
támogatták a terv megvalósulását.

– Négy évvel ezelõtt, magánszemélyek kezdeménye-
zésére hoztuk létre a Sóstógyógyfürdõért Alapítványt. Még
elõtte, 2011-ben az alapítók és a kuratóriumi tagok rész-
vételével platánfasort ültettünk a tópartra és nagy célunk
volt, hogy épüljön egy híd is az Igrice-patak fölé, ami már
az 1990-es évek közepétõl kezdve szabályozási tervben
is szerepelt – elevenítette fel dr. Podlovics Roland, az ala-
pítvány kuratóriumának elnöke, miként jutottak el a gon-
dolattól a hídavatásig.

ÖSSZEFOGÁSSAL VALÓSULT MEG

Az alapítvány feladata az építkezés anyagi fedezeté-
nek elõteremtése volt, támogatások útján, illetve a kivite-
lezés koordinálása. 2013-ban megszerezték a híd enge-
délyes tervdokumentációját, 2014-re pedig jogerõsek let-
tek az építési engedélyek. Az azt követõ idõszakban foly-
tatott adománygyûjtésnek köszönhetõen a híd munkála-

tai helyi magánvállalkozók és magánszemélyek, illetve
Nyíregyháza város támogatásának köszönhetõen megkez-
dõdhetett.

– Nagyon sok olyan adományozónk van, aki nem anyagi
támogatást nyújtott, hanem munkával segítette az Igrice-
patak fölött átívelõ híd és a kapcsolódó sétány megépíté-
sét, melyet a Csónak utca végénél lévõ közterületen ala-
kítottunk ki. Volt, aki a térkõalapozásban, míg mások a
híd acélszerkezeténél, illetve a világítás kiépítésénél nyúj-
tottak segítséget.

A tájékoztatás során megtudtuk, a hidat és a kapcsoló-
dó sétányt az önkormányzatnak adják át kezelésre, de ez-
zel az alapítvány nem fejezi be a munkát. Jövõre már jo-
gosultak lesznek az adó egy százalékok fogadására, amik-

bõl szeretnék Sóstógyógyfürdõt még szebbé és használ-
hatóbbá tenni.

– Elképzeléseink között szerepelnek parkosítások, zöld-
felületek ápolása, sétányok kialakítása és mindezek mel-
lett turisztikai rendezvényekkel is népszerûsíteni akarjuk
Sóstógyógyfürdõt. Mi több, szeretnénk akár szociálisan
hátrányos helyzetben lévõ gyerekek üdültetését is támo-
gatni – hangsúlyozta. Dr. Kovács Ferenc polgármester
hozátette, ez egy nagyon jó visszajelzés arról, hogy az a
fejlesztés, amit a város tervez, a nyíregyháziak tetszését
elnyeri, sõt, õk maguk hozzátesznek azért, hogy az meg-
valósulhasson. Vállalnak feladatokat, és kiegészítik azt,
amit a város elvégez.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A hagyományokhoz híven, söröshordót gurít át a hídon dr. Podlovics Roland, a kuratórium elnöke
és dr. Kovács Ferenc polgármester (középen)

Az új híd közvetlen, látványos és kényelmes kapcsolatot
teremt a tóparti sétány és az új játszótér létrehozásával

kulturáltan rendezett terület között
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Dr. Kovács Ferenc polgármester vezetésével május 18-
án egy nyíregyházi delegáció utazott Temesvárra, ahol a
Magyar Turizmus Zrt. romániai külképviseletével közö-
sen a város turisztikai kínálatát népszerûsítették.

A Hotel Temesvár különtermébe meghívott újságírókat
és utazási irodai szakembereket Nyíregyháza polgármes-
tere köszöntötte, majd Soós Júlia, a Magyar Turizmus Zrt.

TEMESVÁRRÓL IS VÁRJÁK A VENDÉGEKET
STUDY TOUR A VÁROSBAN

A workshop folytatásaként vasárnap egy study tour ér-
kezett Nyíregyházára, melynek köszönhetõen az újság-
írók személyesen is bejárhatták a helyi turisztikai látvá-
nyosságokat, valamint szálláshelyeket is megtekinthettek.
A tanulmányút során jártak az Aquarius Élmény- és Park-
fürdõben, ahol megismerhették a gyógyászati kezelése-
ket, illetve személyesen is kipróbálhatták a fürdõ szolgál-
tatásait. Másnap bemutatták nekik a Sóstói Múzeumfalut,
és természetesen nem maradhatott ki a 2015-ben Európa
legjobb állatparkjának választott Sóstó Zoo megtekintése
sem. Elutazás elõtt belvárosi sétát tettek, valamint a Hotel
Pagonyban egy látványos lovasbemutatót is megtekinthet-
tek. A workshop és a study tour megvalósulását a magyar
kormány is támogatta.

Vasárnap nyit a sóstói Parkfürdõ. A fürdõben idén
nyáron is hirdetnek csoportos kedvezményeket, nye-
reményakciót, és rendezvények is várják az érdeklõ-
dõket.

NYIT A PARKFÜRDÕ

romániai külképviseletének vezetõje ismertette a régió
turisztikai lehetõségeit. Furkóné Szabó Marianna, a Nyír-
egyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje elõadásá-
ban bemutatta a város turisztikai attrakcióit és ajánlatait,
ezt követõen a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos
László beszélt a 2015-ben Európa legjobb állatparkja cí-
met viselõ Sóstó Zoo-ról, valamint az állatpark legújabb
attrakciójáról, az Andok világáról. Dr. Podlovics Roland,
a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója elõadásának kö-
zéppontjában a gyógyászati komplexumban igénybe ve-
hetõ szolgáltatások álltak.

GYERMEKCSOPORTOKAT HOZNAK

A megrendezett workshop fontosságát az is jelzi, hogy
Románia ezen régiójából még kevesen jártak Nyíregyhá-
zán. Az elhangzott színes elõadások azonban olyan
meggyõzõek voltak, hogy egy utazási iroda már júniusra
tervezi, hogy gyermekcsoportokat hoz a városba. A prog-
ram részeként dr. Kovács Ferenc tárgyalást folytatott a kon-
zulátus képviselõjével, Metz Ritával is a két város közötti
további együttmûködési lehetõségekrõl.

Dr. Kovács Ferenc polgármester Temesváron tartott
elõadást Nyíregyházáról

A study tour résztvevõi az állatparkban

2015-ben a román vendégéjszakák száma 61,25 szá-
zalékkal nõtt Nyíregyházán. A tavalyi és az idei in-
tenzív erdélyi kampány eredményeként a város a
romániai vendégéjszakák számának további növe-
kedését várja – tájékoztatta lapunkat Furkóné Sza-
bó Marianna.

TOVÁBBI NÖVEKEDÉST VÁRNAK

Május 29-én, vasárnap nyit a Parkfürdõ, éppen
gyermeknapon. Az ünnepnapon a kicsiknek ajándé-
kokkal kedveskednek: a 10 év alatti vendégek ingyen
vehetik igénybe a fürdõ szolgáltatásait, s gyermekna-
pon búvárkodással, arcfestéssel várják az óvodáso-
kat és iskolásokat, a felnõtteknek egészségügyi szû-
réseket és szaktanácsadást biztosítanak, de lesz aqua-
zumba és aqua-torna is. A szülõket arra kérik, hogy a
10 év alattiak térítésmentes belépéséhez vigyék ma-
gukkal a gyerekek lakcímkártyáját. A fürdõben ked-
vezményt biztosítanak az óvodás és iskolás csopor-
toknak, május 30-a és június 17-e között a sostort@
sostort.hu címen elõzetesen regisztráló gyermekcso-
portok tagjai 1000 forintos áron válthatnak jegyet.

A FOCIRAJONGÓKNAK IS KEDVEZNEK

Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. ve-
zérigazgatója elmondta: a strand területén a Berenát
utcai nagy parkoló szomszédságában egy új, minden
este nyitva tartó szórakozóhely nyílik, ahol a focira-
jongók egy közel 30 négyzetméteres ledfalon nézhe-
tik a labdarúgó EB mérkõzéseit. Az EB szünnapjain
ugyanott kertmozi üzemel majd.

A Sóstóra látogatóknak idén nyáron is színes prog-
ramokat szerveznek. Ezekrõl folyamatosan olvashat-
nak a www.nyiregyhaza.hu weboldalon.

A Tófürdõ június 11-én nyitja meg kapuit.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)
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NANÁ, HOGY NYÍREGYHÁZA IS KERÉKPÁROSBARÁT!
(Folytatás az 1. oldalról.)

Négy év alatt újabb ezer kilométer bicikliút épülhet meg
– ezt jelentette be Tasó László Nyíregyházán. A közleke-
déspolitikáért felelõs államtitkár az idei kerékpárosbarát
települések és kerékpárosbarát munkahelyek díjátadóján
beszélt arról, hogy a fejlesztések nem állnak meg. A követ-
kezõ 750 kilométerre már elkészültek a tervek és 2020-ig
tervezik az újabb ezer kilométer megépítését.

Az államtitkár ezt követõen adta át az idei kerékpáros-
barát településeknek és munkáltatóknak járó elismerése-
ket. 55 település, köztük Nyíregyháza, valamint 64 mun-
káltató vehette át a kitüntetést. Tasó László végül arról is
beszélt, a kerékpárút-építések zászlóshajója most a Tokaj–
Nyíregyháza között épülõ bicikliút, ami december 10-éig
készül el.

– Össze akarjuk kapcsolni a köröket, egy kelet-magyar-
országi bringakör kialakításán dolgozunk, amit szeretnénk
a Tokaj-hegyaljai bringakör kapcsolatával egybeépíteni.
Mint ahogy Magyarországon a Velencei-tó környékén, a
Fertõ-tó és a Balaton környékén vannak már, több száz
kilométert is lehet kerékpározni. A Velencei-tó is teljes
egészében körbekerékpározhatóvá fog válni – tette hozzá
Tasó László, közlekedéspolitikáért felelõs államtitkár.

TOVÁBBI KERÉKPÁRUTAK ÉPÜLNEK

A nyíregyházi önkormányzat nevében dr. Ulrich Attila
köszöntötte a díjazottakat, majd azt ajánlotta a vendégek-
nek, nézzenek szét a belvárosban, mert nagyon sok ke-

rékpárossal fognak találkozni. Az alpolgármester hozzá-
tette, hogy Nyíregyházán sokan járnak munkába bicikli-
vel, és a kerékpár a sport- és szabadidõ-tevékenységben
is nagy szerepet kap. Az önkormányzat ezért bõvítette 55
kilométer hosszúra a helyi kerékpárút-hálózatot és épít
további 9 kilométert, önerõbõl.

– Ez elsõsorban környezettudatosságot, egészségre ne-
velést jelent, de jelenti azt is, hogy aki kerékpározni sze-

retne, illetve szereti a kerékpárt, megtehesse azt, hogy A-
ból B pontba biztonságos körülmények között jusson el a
megnövekedett forgalom mellett – mondta el dr. Ulrich
Attila.

Az alpolgármester üdvözölte a Tokajt Nyíregyházával
összekötõ 29 kilométeres bicikliút építését is, amivel a
nyíregyháziak régi álma válik valóra.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A kerékpárosbarát településeknek járó elismerést Tasó László államtitkártól dr. Ulrich Attila alpolgármester vette át
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MÁR A FELHÕK KÖZELÉBEN A WIZZ AIR KADÉTOK

ÚJABB KÉPZÉS INDUL
Horváth Tibor, a Tréner Kft. tréningmenedzsere el-

mondta, a Wizz Air közremûködésével indított elsõ
évfolyamuk kiképzése jó ütemben halad.

– Nagyon örvendetes, hogy jó képességû, motivált
növendékeket sikerült kiválasztanunk a jelentkezõk
sokaságából. A második osztály indításának elõkészü-
leteit is megkezdtük. Várhatóan a toborzásunk és a
jelentkezésünk egy hónapon belül elindul. A képzés
várható kezdési idõpontja pedig október közepe. To-
vábbá a Nyíregyházi Egyetemmel közösen indított
évfolyamainkon is magas számú növendékünk van.
Idén tíz új fiatal egyetemista kezdi meg a kiképzést
nálunk.

Motiváltak, precízek, szabálytisztelõk és mindannyi-
uk közös álma, hogy a Wizz Air pilótái legyenek. A Nyír-
egyházán tanuló kadétok reggelente fél hétkor már a
repülõtér hangárja elõtt sorakoznak, hiszen a délelõttöt
a levegõben töltik, délután pedig elméleti oktatáson
vesznek részt. Késni vagy nyakkendõt otthon felejteni
pedig nem érdemes, hiszen az elõbbiért – 1 perc csú-
szás esetén már – 4, az utóbbiért pedig 20 fekvõtámasz
a büntetés.

Tavaly októberben jelentették be, hogy pilótaképzést
indít a Tréner Kft. két holland repülõiskolával közösen
Nyíregyházán és az oktatásban részt vevõk az elsõ pilla-
nattól kezdve állásgaranciával is rendelkeznek, amit a
Wizz Air ajánlott fel nekik. A képzés idén januárban már
el is startolt. Az elsõ három hónapban csak elméleti órá-
kon vettek részt a kadétok, majd folyamatosan megkez-
dõdtek a gyakorlati órák is. Azóta túl vannak több tucat
vizsgán, repült órán, jelenleg pedig a leszállás tökéletesí-
tésén dolgoznak. Õket látogattuk meg...

ANGOLUL ÉS OLYKOR MAGYARUL IS

Délután két óra, meteorológiaóra, nyolc kadét részvé-
telével. Közülük négyen Magyarországról, egy fõ Ukraj-
nából, egy Szlovákiából, egy
Angliából, egy hölgy pedig Ro-
mániából érkezett a program-
ra. Bár az oktatás végig ango-
lul zajlik, most éppen magyar
szakszavakat tanulnak a piló-
tajelöltek, hiszen – Rozgonyi
László repülõgépvezetõ-okta-
tótól, az elméleti képzésekért
felelõs szakembertõl hamar
megtudom – elõfordulhat, hogy
valaki olyan kerül be a légtér-
be, aki nem tud angolul, és õt
is meg kell érteniük, pontosab-
ban azt, hogy mirõl szól a rá-
dióforgalmazás.

„TÚL MAGAS VOLTAM”
– Már kiskoromtól kezdve pilóta akartam lenni, de

középiskolás koromban nem láttam erre nagy esélyt,
mert csak két lehetõségem volt: vagy elvégzem a hon-
védségnél, vagy privát úton, viszont akkor fizetnem
kell. A honvédséghez nem jelentkezhettem, mivel 10
centiméterrel magasabb voltam, mint amennyi a felsõ
határ, így nem volt mese, le kellett mondanom az ál-
momról. Késõbb kiderült, hogy az akkor még Nyír-
egyházi Fõiskolán van ilyen képzés, ráadásul az ál-
lam ki is fizeti. Jelentkeztem, felvettek, 2014-ben pe-
dig végeztem és pilóta lettem. Ezt követõen megcsi-
náltam az oktatói átképzést és most a fiatal kadétok-
nak elméletet és gyakorlatot oktatok – hangsúlyozta
Rozgonyi László.

NINCS PIHENÕ

A kadétok a januári indulás óta hétfõtõl péntekig min-
den egyes nap részt vesznek a képzésen, és nekik sza-
badság sem jár. Péntekenként tesztet írnak és közben a
hatósági vizsgákat is teljesítik. Most pedig, ahogy
Rozgonyi László oktatótól megtudom, még keményebb
dolguk is van, hiszen áprilistól megkezdõdtek a gyakor-

BÜNTETÉS ÉS JUTALMAZÁS IS

Az oktató elmondta, vannak szabályok, amelyeknek
minden kadétnak eleget kell tenni. Kötelezõ az órákon az
egyenruha viselete, ha valaki elfelejti feltenni a nyakken-
dõjét, az büntetésként 20 fekvõtámaszt jelent.

– Ha valaki késik egy percet, az négy fekvõtámasz. Elõfor-
dult már, hogy az egyik kadét elaludt és fél órával késõbb
jött be az órára. Ez azt jelenti, hogy 120 fekvõtámaszt kapott
büntetésként. Persze, kérhetett úgynevezett részletfizetést, de
ezért kamatot számoltunk fel, így összességében több fekvõ-
támaszt kellett csinálnia, mint a kiszabott 120. Ha valaki nem
készül fel a tananyagból, szintén fekvõtámaszoznia kell. A
büntetés mellett nem feledkezünk meg a jutalmazásról sem.
Akik jól teljesítenek, idõnként beülhetnek a Wizz Air pilóta-
fülkéjébe és úgy szállhatnak fel, ami egy hatalmas élmény
nekik – magyarázta az oktató.

HOLLANDIÁBAN FOLYTATJÁK

A fiatal növendékek jövõ szeptemberig tanulnak Nyír-
egyházán, majd Amszterdamban folytatják, ahol két hó-
napon keresztül szimulátoros képzésen fognak részt ven-
ni. Ott az Airbus A320 típusú repülõgépre szerzik meg a
szakszolgálati engedélyt. Az amsterdami képzés befejez-
tével a Wizz Air állományába kerülnek.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Bojtos Nándor

„SZERETEK ITT ÉLNI”
– Mindig is érdekelt a re-

pülés, pilóta szerettem volna
lenni. A középiskolás évek
alatt elkezdtem repülni és el-
jutottam a magánpilóta szin-
tig. Aztán beiratkoztam az
egyetemre jármûgépész mér-
nöki szakra, sokat kellett ta-
nulni, így abbamaradt a repü-
lés. Most újra kinyílt számom-
ra a kapu, az egyetem mel-
lett a Wizz Air képzésében
veszek részt. 100 százalékig
erre koncentrálunk, így hétvé-
gére mindig lefáradunk. Min-

dennap repülünk. Folyamatosan benne vagyunk a gya-
korlati részében, napról napra lehet érezni a finomsá-
gokat, miben lehet még fejlõdni. Csak ezzel foglalko-
zunk. Mind a négy magyar társammal Budapesten él-
tünk, de ide költöztünk. Nagyon tetszik a város, sze-
retek itt lenni, kifejezetten örülök annak, hogy ilyen
nyugodt környezetbe kerültünk. A tanulásban is segít,
hogy egy helyen vagyunk. A stadion mellett lakunk,
adottak a sportolási lehetõségek, minden szuper.

Gogola André

A nyolc kadét oktatóikkal

Rozgonyi László

lati képzések, így reggel fél hétkor már sorakozó van a
hangár elõtt. Délelõttönként repülnek, délutánonként
pedig beülnek a padba és elméleti oktatáson vesznek
részt.

– Két részre lehet osztani a csapatot tapasztalat szerint.
Az egyik részük már repült korábban – más-más típuso-
kon –, a csapat másik fele viszont még soha, így minden-
kivel elölrõl kezdtük az egészet. Eleinte fél órákat repül-
tünk, majd a gyakorlatok elõrehaladtával napi egy órát is
tudnak repülni a kadétok. Mi most éppen a leszállást gya-
koroltatjuk, ami az egyik legintenzívebb fázis. Nem könnyû
a növendékeknek, mert a leszállás bonyolult mûvelet. Itt
jó helyre kell érkezni, megfelelõ siklószöggel, megfelelõ
magasságon kell megkezdeni a lebegtetést, illetve a futó-
pályának a középvonalán kell leszállni, ráadásul a meg-
határozott sebességgel. Most már mindenki saját maga csi-
nálja a leszállásokat, oktatói segítség nélkül.

„LÁTJUK A VÉGÉT”
– Gyerekkorom óta pilóta

szerettem volna lenni. Soká-
ig azt hittem, hogy nem lehe-
tek az. Túl magas voltam, meg
szemüveges, aztán kiderült,
hogy határon belül vagyok.
Mindig repülõgép-modellez-
tem, -maketteztem. Amikor
elkezdtem egyetemre járni,
akkor jött a Wizz Air lehetõ-
sége. Programtervezõ infor-
matikusnak tanultam, de
passzívvá tettem magam. Ko-
rábban, az egyetem mellett
egyébként már elkezdtem
magánúton repülni és meg is szereztem a magánpiló-
ta-engedélyt. 70–80 repült órám volt, amikor ide ke-
rültem. Az elmélet nehéz, de újdonság. Sokat kell ta-
nulni, de teljesíthetõ. Szeretem, amit csinálok, konk-
rét célunk van, aminek már látjuk is a végét.

FOLYAMATOS AGYMUNKA

A kadétokra a közeljövõben még a sok-sok elméleti
anyag elsajátítása mellett a leszállás precíz végrehajtása,
valamint a navigációs feladatok megtanulása áll.

– Az útvonalrepüléseknél Nagycserkesz egy rendkívül fon-
tos pont, hiszen jellegzetes alakja van, ráadásul ott egy rá-
diótorony is található, ami segít a tájékozódásban. Sokan még
autóval is elmentek megnézni. Ennek elsajátítása után a kö-
vetkezõ fázis a mûszeres eljárások gyakorlása. A mûszerek
alapján kell majd repülni, ami nehezebb, mivel egyszerre
több mindenre kell koncentrálni és ez agyilag is fárasztó.
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Az ágazatban lezajlott integrációt követõen a 41 en-
gedélyes szolgáltató között a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a 10.
helyen áll. Központja Nyíregyházán található, mûkö-
dési területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 86 telepü-
lésére terjed ki, az ellátott népességszám közel 478  000
fõ. A társaság alaptevékenysége az ivóvízellátás, vala-
mint a szennyvízelvezetés és -tisztítás. Az alaptevékeny-
ségének megfelelõen a cég Tiszántúl egyik legkorsze-
rûbben felszerelt, folyamatosan akkreditált laboratóriu-
mával rendelkezik, ahol elsõsorban a mûködési terüle-

ten kötelezõ vizsgálatokat végzik, de megrendelésre a
külsõ vevõk, partnerek számára is dolgoznak.

A társaság központi raktára kiszolgálja a szolgáltató
üzemek üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási
anyagigényét. Emellett – profilba illeszkedõen – termék-
értékesítéssel is foglalkoznak. Az építkezõknek, felújí-
tást végzõknek érdemes ellátogatnia a Tó utcai telep-
helyre. (További információk: www.nyirsegviz.hu).

IVÓVÍZELLÁTÁS
A társaság mûködési területén a vízellátottság teljes

körû. A mûködési területen a legnagyobb a nyíregyhá-
zi vízellátási rendszer, mely 26 település 175 ezer fel-
használójának biztosítja az egészséges, jó minõségû ivó-
vizet. A Kótajban, Paszabon és Nyírtelken lévõ vízter-

NYÍRSÉGVÍZ Zrt., AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
VÍZ- ÉS SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÓI KÖZÖTT

melõ mûvek számos mélyfúrású kútból nyerik a vizet, me-
lyet tisztítás és fertõtlenítés után továbbítanak a távveze-
tékrendszeren a közbensõ nyomásfokozók segítségével a
települések hálózataiba.

A felhasználók ivóvízzel szembeni elvárásait és az alap-
szolgáltatás technikai eszközeinek mûködési biztonságát
szem elõtt tartva, a társaság nagy figyelmet fordít az ivó-
vízellátást szolgáló eszközök üzemképességének, távla-
tos üzembiztonságának szinten tartására. Kiemelten fon-
tos a vízhálózatok által szállított ivóvíz minõségének meg-
õrzése, melyet az ivóvízhálózatok mosatásával lehet biz-
tosítani. Mint minden technológiai berendezés, eszköz,
úgy az ivóvíztároló és -szállító berendezések is rendsze-
res karbantartást igényelnek. Ezért évente sor kerül az ivó-
víztárolók, valamint az ivóvízvezetékek mosatására, to-
vábbá a hálózati szerelvények karbantartására, a hálóza-
ton jelentkezõ hibák elhárítására. Ennek kiemelt fontossá-
ga van a nyári csúcsfogyasztási idõszakban, amikor egyes
technológiai berendezések, gépek a teljesítõképességeik
határáig lehetnek terhelve. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. azonban
rendelkezik a megfelelõ eszközökkel, technológiával, és
idõben felkészül a várható nyári kánikulában megnö-
vekedett vízmennyiség biztosítására.

A nyíregyházi üzem területén a tervezetten, ütemsze-
rûen elvégzett karbantartásokkal az 1 kilométer vezeték-
hosszra vetített hibák száma évrõl évre csökken. A 2015.
évi hibaszám 0,22 db/km/év, mely országos viszonylat-
ban is kiemelkedõen jó fajlagos mutatónak tekinthetõ.

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS
A társaság szolgáltatási területén a szennyvíz-csatorná-

zottság 73 százalék. Nyíregyházán 2015. évben fejezõ-
dött be az EU támogatásával megvalósuló, több mint 13
milliárdos szennyvíz-beruházási projekt, melynek része-
ként megvalósult a II. sz. szennyvíztisztító telep felújítása
és bõvítése, valamint a Csatorna utcán már korábban
megépült a komposztálótelep. A beruházás során a város-
ban megtörtént a fõgyûjtõk rekonstrukciója, az agglome-
ráció hálózatainak kiépítése, továbbá az eddig csatorná-
zatlan nyíregyházi ingatlanok számára lehetõvé vált a ki-
épített szennyvízhálózathoz történõ csatlakozás. Jelenleg

a megyeszékhely háztartásainak szennyvízhálózatra
történõ rákötöttsége 85 százalék, de a szakemberek bíz-
nak abban, hogy a felhasználók – figyelembe véve gyer-
mekeik tiszta víz iránti jövõbeni érdekeit és a környe-
zet terhelésének csökkentését – mindinkább kihasznál-
ják a kedvezõ lehetõséget, és egyre többen veszik igény-
be a szolgáltatást.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. központi, állandó ügyfélszolgá-

lati irodája Nyíregyházán, az Univerzum Üzletház
Keleti tornyának 3. emeletén található. A korszerû iro-
da minden tekintetben megfelel a XXI. század kihívá-
sainak, kényelmes és kielégíti a felhasználói igénye-
ket. Az ügyfelek intézhetik ügyeiket személyesen, írás-
ban (papír alapon és elektronikusan), valamint telefo-
non is. A munkatársak a hét öt munkanapján (a hétfõi
napon hosszított nyitvatartással) a szolgáltatási terület
valamennyi településérõl várják a felhasználókat elin-
tézni való ügyeikkel. Az ügyfélközpontban lehetõség
van elõzetes idõpontfoglalásra, ezzel is kímélve az
ügyfelek idejét (további információ: www.nyirseg-
viz.hu).

Öblítés tûzcsapon keresztül

Bevizsgálásra váró vízminták

A központi laboratóriumban a legkorszerûbb
eszközök találhatóak

Termékeladás a központi
raktárban

Profilba illeszkedõ
széles választék a Tó

utcai telephelyen

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. korszerû ügyfélközpontja az
Univerzum Üzletházban található

Új szennyvízbekötés átvétele

Nyíregyházi II. sz. szennyvíztisztító telep

Szivacsdugós mosatás
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A Nyíregyházi Állatpark márciustól az Ózoon Panzió
üzemeltetõje. Gajdos László igazgató szerint minél komp-
lexebb szolgáltatást kell nyújtani minden turisztikai lát-
ványosságnak, a vendégek ugyanis meghálálják a törõ-
dést és azt, ha mindent megkapnak egy helyen.

Tíz évvel ezelõtt, amikor a Nyíregyházi Állatparkhoz
került az egykori Tókuckó, nem sokan bíztak benne, hogy
eredményesen lehet mûködtetni, az egykor volt úttörõtá-
bor épületét. Nos, az állatpark alaposan rácáfolt erre, hi-
szen – igaz, hogy jelentõs ráfordítással, de – létrehozták
az ország elsõ állatkerti szállodáját, ahova azóta is tömött
sorokba érkeznek mindazok, akik igazi szerelmesei az
állatoknak.

EBBEN IS AZ ELSÕK

Ezek a tapasztalatok vezettek oda, hogy januárban úgy
döntött a városvezetés, hogy a festõi környezetben lévõ,
de egykor jobb napokat látott Ózon Panzió is kerüljön az
állatpark üzemeltetésébe. Legyen ebbõl is egy „állati jó
szálloda”, ahogy az igazgató, Gajdos László fogalmaz.

ÓZOON: ÁLLATI JÓ SZÁLLODA AZ ERDÕ MÉLYÉN

NEM CSAK A TURISTÁKAT VÁRJÁK

– Az Ózoon Hotel újraindításával kettõs volt a célunk.
Azzal, hogy aki nálunk száll meg, ingyen látogathatja az
állatparkot, nyilván a turistáknak szerettünk volna ked-
vezni, és újabb vendégeket megnyerni a plusz szolgálta-
tással az állatparknak. Ugyanakkor az Ózoon Hotel a vá-
ros emblematikus épülete, ahol mindig kiváló étterem
mûködött csodálatos környezetben, ezt a hagyományt is
ápolnunk kellett. Ma már bárki bejöhet az Ózoonba sé-
tálni, állatokat nézni, ha kedve van, megpihen, esetleg
kávézik, vagy a családdal elfogyaszt egy jó ebédet, va-
csorát. Kicsit féltünk attól, hogy nehéz lesz az egyre több
jó nyíregyházi étterem mellett megtalálnunk a közönsé-
günket, aztán hamar rájöttünk, hogy a családok találtak
meg bennünket, hiszen nincs még egy hely a városban,
ahol a gyerekeket ennyi élmény éri, míg a szülõk nyugod-
tan beszélgetnek ebéd után. Persze a számos rendezvény-
foglalás visszaigazolja a hely szellemét, a gyönyörûen
berendezett étterem és a terasz az erdõ közepén, különös
hangulatot kölcsönöz a családi vagy céges rendezvények-
nek. Az igényeket folyamatosan figyeljük, és azonnal al-
kalmazkodunk az elvárásokhoz.

MESTERI FALATOK

Az éttermet Szoboszlai Gyula mesterszakács csapata
irányítja, a városszerte jól ismert séf rajta tartja szemét
kollégái munkáján és igyekeznek a jól bevált szabolcsi

ízeknek hagyományt teremteni. Ezután lapunkban olvas-
hatnak majd egy-egy, amolyan igazi „Ózoonos” recep-
tet, Szoboszlai Gyula módra. Íme, az elsõ:

BARNAGOMBÁS SZÛZPECSENYE
Hozzávalók 4 személyre: 60 dkg szûzpecsenye, 40

dkg barnagomba, 1 fej lilahagyma, 3 vékony szál zel-
lerszár, 1 fej vöröshagyma, só, bors ízlés szerint, ét-
olaj.

A szûzpecsenyét hártyázzuk, érmékre vágjuk. Klop-
folás után sózzuk, borsozzuk. A húsokat kevés zsira-
dékban elõsütjük. Zsírján a gombát, a hagymát, a zel-
lerszárat lepirítjuk, majd kevés liszt hozzáadásával a
raguból mártást készítünk. Ízesítjük sóval, borssal, ki-
forraljuk, majd hozzáadjuk az érméket. A végén tálal-
juk. Jó étvágyat!

Ausztrál ház nyílt a Nyíregyházi Állatparkban, a  jubi-
leumi esztendõ keretében, a hónap 20. napja köré szer-
vezve. Az új látványosság a földrész állat- és növényvilá-
gát mutatja be. A kifutókba kenguruk, különleges mada-
rak és dingók költöztek be, a ház belsõ terében pedig
növénytárlattal és fotókiállítással várják a látogatókat.

A Nyíregyházi Állatpark koncepciója, hogy geográfiai
bemutatókat hoz létre, azaz földrészenként ismerteti meg
az állatokat a látogatókkal. Bár Sóstón már éltek Ausztrá-
liából származó állatok, a földrész élõvilágát még nem
tudták egy területen megmutatni, most ezt tûzték ki célul.

KENGURUK, DINGÓK ÉS MADARAK AZ AUSZTRÁL HÁZBAN
MAKIKÖLYÖK SZÜLETETT

Ritka makikölyök született a Nyíregyházi Állatpark-
ban. A kölyök nemzetközi szerelem gyümölcse. A szü-
lõpár – a lengyel származású hím és a luxemburgi nõs-
tény – 2014 óta alkot egy párt, és az Európai Fajmeg-
õrzési Program keretében érkezett Nyíregyházára. Az
ivarérett állatok 7 hetes elsõszülöttjüket gondoskodó-
an nevelik, aki egyre kíváncsibb a külvilágra, s elõ-
szeretettel lovagol anyja hátán. A világon jelenleg
mindösszesen 200 egyed él állatkertekben, s idén Eu-
rópában a nyíregyházi szaporulat a harmadik utód.

Idilli környezetben található az Ózoon Hotel

– Mi mindent nagy lelkesedéssel csinálunk, így amikor
megtudta a csapat, hogy – igaz, a parktól picit távolabb, de
– megint alkothatunk valamit, mindenki örömmel vállalta
a feladatot. A munka elsõ része egy általános felújítás volt,
amit a következõ két évben szeretnénk tovább folytatni, de
most már nem Ózon Panzióról, hanem Ózoon Hotelrõl be-
szélünk, hiszen a 19 szoba új bútort, új függönyöket, és
sok-sok, a kényelmet szolgáló apróbb figyelmességet ka-
pott. Persze, nem lennénk önmagunk, ha nem csempész-
tük volna be az állatokat is a területre, így mini állatsimoga-
tó, játszótér, kerékpárkölcsönzõ vár mindenkit.

A hotel étterme

Az új látványosságban a már jól ismert Bennett-kengu-
ruk mellett látható például a Föld legnagyobb erszényes
állata, a vörös óriáskenguru is.

– Most nagyon örülök annak, hogy bemutatjuk a
„klasszikus” kengurut, a vörös óriáskengurut, amely nincs
máshol az országban, csak nálunk – mondta Gajdos Lász-
ló, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója. – Ausztráliában
nagyon sokféle kenguru él, a legnagyobbat, a vörös ken-
gurut állatkertben viszonylag ritkán lehet látni. Igazán
büszke vagyok arra, hogy mi egy szép, nagy csapatot
mutathatunk be, az pedig külön öröm, hogy a családban
már kis kenguru is született.

Az Ausztrál házba a tervek szerint folyamatosan érkez-
nek majd új lakók. A különleges állatok mellett pedig nö-
vénytárlattal és fotókiállítással is várják a látogatókat.

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)
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KÉT FURULYÁN JÁTSZIK A DÖNTÕBEN A VIRTUÓZ

Péntek este újra izgulhatunk a nyíregy-
házi kis virtuózért. Kiss Benedek Máté a
televíziós tehetségkutató mûsor döntõjé-
ben lép zsûri elé.

Különleges furulyajátékával elkápráztat-
ta a Virtuózok zsûritagjait Kiss Benedek
Máté a televíziós tehetségkutató mûsor
eddigi fordulóin. A Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola növendéke az
elmúlt hónapokban iskolába sem járt, ta-
nárával, Nyesténé Raizer Mártával folya-
matosan gyakorolt a zeneiskolában. A 13
éves fiú korcsoportjában bekerült a legjobb

három közé, így bejutott a Virtuózok dön-
tõjébe.

– Benedek igazi erõssége a tehetsége –
mondta Nyesténé Raizer Márta. – Jól tud
koncentrálni, bármilyen helyzetben felta-
lálja magát, a játéka közben bármikor tud
korrigálni, és a fellépések alkalmával csu-
pán egy egészséges izgalom van benne,
amitõl a produkciója még tökéletesebbé
válik.

A televíziós tehetségkutató mûsor döntõ-
jének felvétele már megtörtént, a Virtuózo-
kat a nézõk péntek este láthatják a Duna Te-
levízióban.     (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

JUBILEUMI HÁLAADÓ ÜNNEPSÉG
Idén ünnepli fennállásának 75. évfor-

dulóját a Magdaléneum Fogyatékosok
Református Ápoló, Gondozó Otthona. A
jubileumi esemény alkalmából hálaadó
istentisztelettel egybekötött ünnepséget
rendeztek, ahol 100, különbözõ akadá-
lyozottsággal élõ lakónak igyekeznek ki-
egyensúlyozott életet biztosítani.

Benedek két furulyán játszik



– A kapcsolat sok-sok év után abbamaradt. Nehéz küz-
delem volt, de a teológián az ötödév végére megérlelõ-
dött bennem, hogy nõtlen leszek. A görög katolikusoknál
ezt el kell dönteni szentelés elõtt, ugyanis utána már nem
lehet házasodni. A püspök atya azt tanácsolta, várjunk
még a végsõ döntéssel egy évet. Így Rómába kerültem,
ahol minden megváltozott bennem lelkileg. Eldöntöttem,
nem akarok szentelõdni, szerzetes akarok lenni. Végül
püspök atya kérésére mégis pappá szenteltek. Öt évet szol-
gáltam is így, majd aztán kimehettem egy szerzetesi ko-
lostorba, ahol több éven át készültem a szerzetességre.
Elõször Belgiumban, majd egy bodrogközi kis faluban.
Gyönyörû élet volt, nagy csönd és szegénység. Megtalál-
tam azt, amit kerestem.

FEKVÕTÁMASZOZOTT ÉS SZIKLÁT MÁSZOTT

Fülöp atya azt mondja, a szerzetesi élete óta sok min-
den megváltozott. Amikor Benedek pápa püspökké jelöl-
te, egyáltalán nem  érezte magát alkalmasnak a feladatra,
de ahogy õ mondja, elfogadta Isten akaratát és bele is ta-
nult a feladatba, közben pedig számtalan csodát megélt.
Püspökként rendszeresen részt vesz akár közösségi sport-
programokon is, ahol ha lehetõsége adódik rá, õ is sport-
cipõt húz és mozog a résztvevõkkel.

– Mindig sportoltam. Vékony, cingár, gyenge gyerek
voltam és ezt nagyon szégyelltem. Három nõvérem is el-

PORTRÉ
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FÜLÖP ATYA: REVERENDA ÉS SPORTCIPÕ
Kocsis Fülöp atya évekig szerzetesként élt Belgiumban,

majd egy bodrogközi kis faluban. Egyszercsak, ahogy õ
mondja, a Szentlélek meglepetésének köszönhetõen püs-
pök lett, majd Magyarország elsõ érsek metropolitája. Ele-
inte nem akart közéleti személy lenni, interjúkat adni,
rendezvényekre eljárni, mára azonban aktív társadalmi
életet él: van saját Facebook oldala, a reverendához pe-
dig gyakran felhúzza a sportcipõt is: fut, kerékpározik és
focizik is.

A korábban Nyíregyházán püspökként élõ és szolgála-
tot tevõ atya kisgyermek korától kezdve papnak készült.
Szülei mélyen vallásosak voltak, a család minden vasár-
nap templomba ment, de egy szerencsés véletlen is hoz-
zájárult ahhoz, hogy közel kerüljön az egyházhoz.

– Akkoriban egy lakásban tartották meg a keresztelõ-
met, mert a szüleim pedagógusok voltak, és a tanárok gye-
rekét templomban keresztelni a kommunizmus egyházül-
dözõ idõszaka miatt nem lehetett. Az egyik rokonomat
nevezték ki, hogy õ tart majd
a szenteltvíz alá, de nem tu-
dott eljönni. Volt azonban a
lakásban egy fiatal albérlõ,
Marika, aki a domaszéki plé-
bánián házvezetõnõi szolgá-
latot látott el. Õ lett végül a
keresztanyám. Ahogy csepe-
redtem, így sokat nyaraltam
Domaszéken, az ottani atya
mellett töltöttem idõm nagy
részét, ministráltam és belém
ivódott a bukszus illata. Ké-
sõbb kémia-, fizika- vagy
matektanár akartam lenni,
mindeközben pedig sok programot szervezni, de egy logi-
kai fordulat következett be az életemben. Rájöttem, szép
dolog, ha gondolkodásra okítom az embereket, de sokkal
többet érnék el, ha pap lennék: akkor az Isten-szeretetre,
hitre tudnám tanítani õket. Így választottam ezt a hivatást.

NEHÉZ KÜZDELEM VOLT

A beszélgetés során megtudtam, Fülöp atya a római ka-
tolikus plébániát ismerte, az vonzotta, de végül a görög
katolikus szemináriumba jelentkezett, mégpedig azért, hogy
nõsülhessen. Sok éven át ugyanis komoly kapcsolata volt.

kényeztetett, de fölismertem, ez így nincs rendjén. Elég
keményen elkezdtem a gimnáziumban sportolni, gyúrtam,
nem tagadom, hogy a lányok miatt is. Fekvõtámaszoz-
tam, cselgáncsoztam, sziklát másztam, tehát mindenfélét
mozogtam, ami egy kicsit is extrém volt. Nem váltam
ugyan maratoni futóvá, de megmaradt a sport az életem-
ben. Manapság is sportolok, igaz, a közelmúltban megsé-
rültem egy foci alkalmával, így most eltiltottak tõle, de
nagyon hiányzik. Maradt a futás, a kerékpározás, és min-
dennap tornázom. A napi mozgás nagyon kell.

Fülöp atya az emberek közötti általános problémának
tekinti, hogy hiányzik Isten az életükbõl. Nem értékeljük,
ha van lakásunk és otthonunk, hogy a falból folyik a hideg
és meleg víz, ha fölcsavarunk egy kapcsolót, utána meleg
lesz. Jólétben élünk és bizony ez  a jólét könnyen megrontja
gondolkodásunkat, eltorzítja céljainkat.

A következõ idõszak nagy feladatának tekinti a csalá-
dok megerõsítését és azt elérni, hogy a fiatalok merjenek
több gyermeket vállalni. A nagy család ugyanis ma sze-
rinte óriási támadásnak van kitéve.

– Erõszakosan uralkodó szemlélet: ne legyen család,
hûséges házastársi kapcsolat! Mert ha ezek megbomlanak,
az ember elveszíti identitását, s azt lehet vele tenni, amit
akarnak.  Az egyháznak ezt nem szabad hagyni. Meg kell
találnunk erre a helyzetre a hiteles választ – hangsúlyozta.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fülöp atya a böjti futáson is indult

Kocsis Fülöp
érsek metropolita



HIRDETÉS

2016. MÁJUS 27. 11

FLEXI-TEAM SIKER

Nyíradonyban rendezték meg a hétvégén az Aerobik Ma-
gyar Bajnokságot, amelyen a nyíregyháziak 22 csapattal vet-
tek részt és több díjat is hazahoztak. A Magyar Kupasorozat
III. fordulóját október 8-9-én az új Continental Arénában ren-
dezik meg, a Flexi-Team Aerobik Klub szervezésében.
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Hosszú sorok a kislabdadobásnál, futók a rekortán-
pályán. Ismét megrendezték a Városi Stadionban a Szép-
korúak Sportversenyét az önkormányzat és a Sportcent-
rum szervezésében. Közel hatszázan neveztek a viadalra.

– Több szabadtéri kondipark is épült Nyíregyházán a
közelmúltban, melyet a fiatalok mellett idõsek is használ-
nak. Fontos a rendszeres sport, mozgás, mi pedig a város
részérõl igyekszünk minden feltételt megteremteni ehhez.
Ez az esemény viszont a sport mellett a közösségrõl is
szól, hogy a szépkorúak jól érezzék magukat – mondta
dr. Ulrich Attila alpolgármester.

Hét számban mérhették össze tudásukat a résztvevõk. Az
atlétika mellett lehetett teniszezni és volt sorverseny is.

JÓ HANGULATBAN SPORTOLÓ SZÉPKORÚAK

– Tekézni nagyon szeretünk, a játékos sorversenyt vi-
szont idén kihagytuk, mert nem tudtunk rá külön készül-
ni. Egyébként rendszeresen járunk a Szépkorúak Sport-
klubjába, minden csütörtökön  – mondta Vareha Tamásné,
a Nyíregyházi Körúti Nyugdíjas Egyesület elnöke.

Van, akinek az egész családja sportos. Az olimpikon
Helebrandt Máté nagymamája például minden versenyen
itt volt eddig.

– Nagyon jó közösség a mienk, és rendszeresen részt
veszünk ilyen rendezvényeken. Ez volt a harmadik ver-
seny szépkorúaknak, eddig mindegyiken itt voltam –
mondta Kaszás Pálné.                     (Szerzõ: Dankó László)Jászai Menyhért alpolgármester a gyõztesek egy részével

Több versenyszámban is megmérettették magukat a szépkorúak
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Színes, érdekes programok várják a nyíregyháziakat
május utolsó hétvégéjén. Szombaton Táncmûvészeti Fesz-
tivál, vasárnap pedig gyermeknapi programok szórakoz-
tatják több helyszínen a kicsiket és a nagyokat.

Május utolsó hétvégéje a kikapcsolódásról szól Nyír-
egyházán. 28-án, szombaton kezdõdnek az események a
30. Pulyabállal, amely ebben az évben már nemzetközi
megmérettetés lesz. A 3. országos versenyben összesen
33 csoport 750 táncosa lép a Váci Mihály Kulturális Köz-
pont színpadára, majd déltõl a Kossuth tér járókelõinek
mutatják meg tehetségüket. A hagyományõrzõ programok
után este a város legjelentõsebb táncegyüttesei, a Nyír-
ség, a Szabolcs és a Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépis-
kola tanulói a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola növendé-
keivel adnak közös gálamûsort. (Bõvebben a 12. oldalon.)
Szintén szombaton a múzeumban a Régészet Napját ün-
neplik, illetve kerékpáros túrát is szerveznek Sóstóra. (Bõ-
vebben a 15. oldalon).

A VASÁRNAP A GYEREKEKÉ

Vasárnap szintén a gyerekek lesznek a középpontban,
hiszen 1931-tõl ünnepeljük Magyarországon a legkiseb-
beket – 1950-tõl május utolsó vasárnapján. Ezen a napon
9 órától várják a kicsiket a Jósa András Múzeumba, ahol
saját játékaikból rendezhetnek alkalmi tárlatot. Mindezek
mellett a családok múzeumi felfedezõn vehetnek részt és
megtekinthetik a játékfegyverekbõl álló kiállítást. A legki-
sebbek interaktív mesedélelõttön szórakozhatnak és meg-

A HÉTVÉGE A CSALÁDOKRÓL SZÓL: SOK TÁNC ÉS GYEREKNAP

hallgathatják a Gombóc Együttes koncertjét. Aki kedvet
kapott, bepillantást nyerhet múzeumi szakmákba és ha-
gyományõrzõ foglalkozásokon bõvítheti tudását.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester azt mondta, a gyere-
kek a legfontosabbak az ember életében. Az õ szórakozá-
suk, az õ jókedvük érdekében több helyszínen várják a
fiatalokat programok. Hozzátette, az események nagy ré-
sze nem csupán a gyerekeknek, hanem az õket kísérõ fel-
nõtteknek is szólnak. Programok vasárnap a Sóstói Múze-
umfaluban is várják a családokat. 11 órától fellép Hoksz
Attila, a Fölszállott a páva címû verseny közönségdíjasa,
a legkisebbeket pedig bábelõadás várja. A skanzen kö-
zönsége részt vehet Szakács Erzsébet keramikus és Bon-
csér Árpád szobrász kiállításmegnyitóján, délután pedig a

Mandala Dalszínház szórakoztatja a közönséget. A nap
során bemutatkoznak a Nyíregyházi Méhészek Egyesüle-
tének tagjai. Látványkaptárban mutatják be a szorgos mé-
hek titokzatos életét, a legbátrabbak pedig kipróbálhatják
a pergetést is. Események nem csupán a múzeumfaluban,
hanem a Pálinkaházban is lesznek. Ott az Andokban élõ
gyerekek mindennapjaival ismerkedhetnek meg az érdek-
lõdõk. Vasárnap 15 órakor kezdõdnek a Kossuth téri
Gyermeknapi programok. Lesz zumba, divatshow, tánc-
bemutató és cukorágyú is fogadja a kicsiket.  21 óra 30
perckor pedig Nyíregyháza is csatlakozik az Ezer lámpás
éjszakája címû országos eseményhez, amikor világító lu-
fikat engednek a magasba az eltûnt gyermekek emlékére.
(Bõvebben a 9. oldalon.)                     (Szerzõ: Mikita Eszter)
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20MÁJUS
PÉNTEK

22MÁJUS
VASÁRNAP

Május 28., szombat 9.00 Sóstói-erdõ, Waldläufer
futás

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

FUTÁS AZ ERDÕBEN
Május 28-án ismét megrendezik a

Waldläufer futást – jelentették be saj-
tótájékoztatón. A táv ezúttal is 3 kilo-
méter lesz, szokás szerint a mezõny az
Erdei Tornapályától indul. Ez már az 5.
alkalom, hogy megszervezik az ese-
ményt. Díjazzák a szervezõk azokat az
iskolákat, ahonnan a legtöbb diák vesz
részt, de a legmesszebbrõl érkezõ is-
kola is pénzjutalmat kap. Számos ki-
egészítõ program is várja az érdeklõ-
dõket, és mindenki tombolát kap egy
karszalag formájában. Az elsõ Halkóné
dr. Rudolf Éva, a Köznevelési, Kulturá-
lis és Sport Bizottság elnökének csuk-
lójára került, aki elindul a versenyen.

EB ÉRMEK
Veres Amarilla három versenyszám-

ban indult a kerekesszékes Európa-baj-
nokságon friss kézsérülése ellenére és
hatalmas küzdelemben ezüstérmet
nyert nõi kard egyéniben és a nõi pár-
bajtõrcsapat tagjaként. Amarilla kezé-
rõl a gipszet az EB-re indulást megelõ-
zõ napon vették le. Mindennap fa-
gyasztani kellett, hogy egyáltalán tud-
ja fogni a fegyvert. Amarilla már biztos
résztvevõje a Rióban rendezendõ
Paralimpiának. Az NYVSC másik vívó-
ja, Tarjányi István négy versenyszám-
ban erõsítette a válogatottat az EB-n. A
férfi kardcsapattal és a férfi párbajtõr-
csapattal egyaránt a 6. helyen végzett,
míg egyéniben kardban 9., párbajtõr-
ben a 11. helyen zárt.

VÁLOGATOTTAK AZ ARÉNÁBAN

Nyíregyházán rendezik a nõi röplabda
Európa-liga egyik csoportjának mérkõzé-
seit. Június 3–5. között a magyar váloga-
tott mellett Románia, Szlovénia és Görög-
ország lép pályára. Ez lesz az új Continen-
tal Aréna elsõ rendezvénye.

Az Európa-liga elõtt Franciaországban
játszott felkészülési mérkõzéseket a csapat,
ahol több fiatal röplabdás is bemutatkozott
a nemzeti együttesben, így Lakatos Enikõ,
Bleicher Réka és Pintér Andrea is pályára
lépett. A magyar válogatott május 30-án ér-
kezik Nyíregyházára, és négy napot már a
sportcsarnokban edz. A tervek szerint jú-
nius 2-án jönnek a külföldi válogatottak. A
mieink június 3-án Szlovéniával, 4-én Gö-
rögországgal, 5-én pedig Romániával talál-
koznak. A szövetség minden mérkõzésen
telt házra számít, ezért már a héten meg-

kezdõdött az online jegyárusítás, amely az
MRSZ honlapján (hunvolley.hu) is elérhe-
tõ. A napi jegyek 1500 forintba kerülnek, a
diák- és nyugdíjasjegy ára 1000 forint. 12
év alatt ingyenes a belépés. Újításként ez-
úttal háromnapos bérleteket is árulni fog-
nak, amelynek ára 3000, míg a diákok és
nyugdíjasok számára 2000 forint lesz. Akik
online vásárolnak, azoknak a belépés is
egyszerûbben, egy forgó kapun keresztül
történik majd, ezért is célszerû interneten
keresztül elõvételben jegyet venni. A szer-
vezõk egy igazi meglepetésrõl is gondos-
kodtak. A június 5-ei Magyarország–Romá-
nia találkozó közben két, a franciaországi
labdarúgó EB-re szóló belépõt is kisorsol-
nak majd a nézõk között, így aki szeretné
élõben látni a Magyarország–Ausztria fo-
cimeccset, annak érdemes a vasárnapi
meccset választania!

A válogatott a héten még Franciaországban játszott

BAJNOK A SZPARI!

Bajnokként jutott az NB II-be a Spartacus

Két fordulóval a szezon vége elõtt a Nyír-
egyháza Spartacus már megszerezte a baj-
noki címet a labdarúgó NB III-ban. A Szpari
Rezes László mesterhármasával 3–0-ra le-
gyõzte a Rákosmentét, és mivel a Cegléd
pontot veszített a Cigánddal szemben, biz-
tossá vált a Nyíregyháza elsõ helye.

– Talán furcsa, de soha, egyetlen csapa-
tommal sem voltam még korábban bajnok.
Nagyon boldog vagyok, megígértük a szur-
kolóknak, hogy bajnokok leszünk, sikerült.
Köszönöm nekik a buzdítást, Révész Bá-
lintnak, Brekk Jánosnak, a stábnak, minden-
kinek, aki hitt bennünk, aki segítette a mun-
kánkat! Nem volt ez egy könnyû dolog,
mindenki minket tartott esélyesnek, de én

egy korábbi csapatommal még játékosként
voltam ilyen helyzetben, és akkor nem
nyertük meg a bajnokságot. Most igen –
mondta Mátyus János vezetõedzõ.

A klub vezetése már a következõ sze-
zonra készül, így folyamatosan tárgyal já-
tékosokkal. A héten megegyeztek Szokol
Zsolttal és Rubus Tamással, így mindkét
védõ további két évig a Spartacust erõsíti.
A bajnokság következõ fordulójában Ka-
zincbarcikára látogat az együttes, majd jú-
nius 5-én a Hatvan elleni találkozót köve-
tõen akasztják a játékosok nyakába az
aranyérmet. A mérkõzésen a brazil világ-
bajnok, Pelé egykori csatártársa, Edú is részt
vesz, õ végzi el a kezdõrúgást.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

21MÁJUS
SZOMBAT

ÉRMES VÍZILABDÁZÓK
Jól szerepeltek a bajnokságban az

AQUA SE korosztályos vízilabdacsapa-
tai. A Gyermekbajnokságban az õszi
szezon után még a hatodik helyen állt
a gárda, ám nagy hajrával a dobogó
harmadik fokán végzett. A Területi Baj-
nokságban a záró fordulót Sóstón tar-
tották, itt még fényesebb lett az érem,
és az AQUA hazai medencében ünne-
pelhette elsõségét. A klubban több kor-
osztályos válogatott nevelkedett a kö-
zelmúltban, és az edzõk abban bíznak,
ha megépül Nyíregyházán a tervezett
új uszoda, még több tehetséges vízi-
labdázó lesz.

23MÁJUS
HÉTFÕ

SZUMÓBAJNOK
Mintegy fél éve indult és az idén má-

jusban nyert felvételt a Magyar Sumo
Szakszövetségbe a Nyírsport SE. A népi
magyar birkózáshoz nagyban hasonlí-
tó õsi japán sport utánpótlás korosztá-
lyának Országos Bajnoksága zajlott a
Kõbányai SC rendezésében, amire a
nyíregyházi egyesület versenyzõi is hi-
vatalosak voltak. U10-ben Oláh Már-
ton a 25 kg-osok között 5. helyen, U12-
ben Nagy Levente a 3. helyen, míg
Kerecsanin Regina az 1. helyen vég-
zett. Az U16-os korcsoport versenyzõi
egymás ellen is kénytelenek voltak
szumózni. Kerecsanin Mátyás az U8-
as Országos Bajnokságon 25 kg-ban 4
gyõzelemmel megszerezte a Magyar
Bajnoki címet.
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PROGRAMOK A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 28., szombat 19.00 Tudós nõk, Mikszáth bér-
let, Nagyszínpad
19.00 Idõsutazás, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Június 2., csütörtök 19.00 Túl zajos magány, Bérlet-
szünet, Nagyszínpad
Június 3., péntek 19.00 Túl zajos magány, Hevesi bér-
let, Nagyszínpad

A „KÖZLEKEDIK A CSALÁD”, közlekedésbiztonsági nap
keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság családi vetélkedõt szervez május 28-29-én 9.00–
16.00 óra között a Nyír Plaza parkolójában. Program: Gya-
korlati versenyek: személygépkocsi, kerékpáros ügyességi
verseny, „részeg” szemüveg pálya, motorszimulátor, színe-
zõ, puzzle-verseny, vöröskeresztes elsõsegély gyakorlófeladat.
Elméleti verseny: KRESZ, egészségügyi tesztlap.

VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS. A VOKE Vasutas Mûvelõdési
Ház Gyermeknapi Vasútmodell-kiállításra várja az érdeklõ-
dõket május 28-án 10.00–18.00 és 29-én 10.00–16.00 óra
között. Különleges tereptárgyak, játékok, nyeremények. Di-
gitális terepasztal vonatvezetéssel. 30 méter H0 modulrend-
szerû terepasztal. Vásárlási lehetõség! A belépés ingyenes!

VARÁZSLATOS PLÜSSMACKÓ. A Burattinó Bábszínház
elõadásai: május 28-án 16.00: Varázslatos plüssmackó. 29-
én 10.00: Tündértanonc. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont
2. emelet.

ELÕADÁS ÉS RETRÓ KONCERT. A Bencs Villa programjai:
május 30-án 18.00: Tagore és városa – Barkóczi Bea táncmû-
vész és Sipos László fotográfus elõadása Rabindranáth Tagore

indiai költõrõl és polihisztorról. 31-én 18.00 (esõnap: június
1.): Könnyûzenei retró koncert a villa parkjában a Simering 7 és
a Kaland Old Rock zenekarok részvételével. Közremûködik: a
Nyíregyházi Hölgykoszorú, dr. Granville Pillar és Gerome.

TÁNCHÁZ. Június 1-jén 20.00 órától a Városmajori Mû-
velõdési Házban Márton Attila és a Szikes Zenekar részvéte-
lével tartanak ingyenes táncházat. Információ: 42/434-002.

SZÜNIDÕVÁRÓ GYERMEKNAPRA invitálják az érdeklõ-
dõket június 4-én 10.00–15.00 óra között az Alvégesi Mûve-
lõdési Házba. A színes színpadi programok, bemutatók, kéz-
mûves foglalkozások mellett lehetõség nyílik focis kártyák,
albumok és más gyûjthetõ matricák cseréjére is. A belépés
díjtalan, az asztalfoglalás ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött! Információ: 42/462-400.

EGY NAPRA TÛZOLTÓ LEHETSZ
Rengeteg kisgyermek álma válhat valóra a hétvégén,

hiszen ezúttal is a megye minden laktanyájában várják
a tûzoltók a gyermekeket és minden érdeklõdõt. Most
vasárnap bárki megtekintheti a tûzoltógépjármûveket,
a tûzoltók különleges felszereléseit és bepillantást nyer-
hetnek a nem mindennapi hivatást gyakorlók életébe.
Az egyes helyszínek ingyenesen látogathatóak 10 órá-
tól 16 óráig. Részletek: www.nyiregyhaza.hu

ROMA INTEGRÁCIÓS NAP
A „Gyere közelebb!” címû egynapos komplex ren-

dezvény június 3-án 14.00 és 22.00 óra között valósul
meg. Célja, hogy a Nyíregyházán és vonzáskörzeté-
ben élõ roma és nem roma közösség tagjait – kiemel-
ten a 12–18 év közötti gyerekeket, fiatalokat – közös
kulturális és játékos programok megvalósításán keresz-
tül közelebb hozza egymáshoz, a romákkal szembeni
negatív diszkrimináció és elõítéletek csökkentése ér-
dekében. Programok: 14.00–14.30 Kossuth tér. 14.30–
17.00 Szabadság tér (VMKK elõtti tér). 18.00–22.00
Móricz Kert. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.

IDÕK JELEI
Az Idõk Jelei 2016 konferenciasorozat nyíregyházi elõ-

adására várják az érdeklõdõket június 1-jén 18.00 órától
a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola
dísztermébe, ahol dr. Borbás Zoltán, a Kaposvári Egye-
tem kancellárja, Langerné Victor Katalin, társadalmi fel-
zárkózásért felelõs helyettes államtitkár, meghívott elõ-
adó: dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter tart
elõadást a vidékfejlesztésrõl és kisebbségi kérdésekrõl.

MÚZEUMI
PROGRAMOK

Május 28-án a Régé-
szet Napját ünnepli láto-
gatóikkal a Jósa András
Múzeum. Reggel 9 órakor
kerékpáros csapat indul a
Sóstói Múzeumfaluba,
ahol megtekintik az Ár-
pád-kori falut, majd visz-
szatekernek a belvárosba,
a Benczúr térre. Sóstón és
a Jósa András Múzeum-
ban is étellel-itallal várják
a kerékpáros túra résztve-
võit. Örömmel veszik to-
vábbi kerekezõk jelentke-
zését az info@josamuze-
um.hu e-mail címen, vagy
telefonon a 42/315-722-es
számon, illetve személye-
sen a Benczúr tér 21.
szám alatt. A túra résztve-
või fél áron (felnõttek 500,
gyerekek 250 forintért)
mehetnek be május 28-án
a múzeumfaluba.

Május 29-én pedig
gyereknapra várják az ér-
deklõdõket. Ezen a dél-
elõttön tartják a „Honfog-
lalás színes ceruzával”
rajzpályázat díjkiosztó
ünnepségét, és megnyit-
ják a gyerekrajzokból
készült tárlatot. A kicsik
és nagyok, vagy akár
szülõk és nagyszülõk
kedvenc játékaiból pe-
dig kiállítást rendeznek.
Vasárnap 9 órától várják
a legszebb és legkedve-
sebb babákat, kockákat,
vonatokat, állatfigurákat
és egyéb tárgyakat, me-
lyekhez kis ismertetõ
szöveget is írjatok, pél-
dául arról, kitõl, milyen
alkalomra kaptátok!

GYERMEK-
PORTRÉK
20. századi gyermek-

portrékból nyílik kiállítás
vasárnap a Kállay Gyûj-
teményben, mely június
10-éig tart nyitva. A tár-
lat kurátora Mohácsi
Endre történész, a Kállay
Gyûjtemény vezetõje.

IFJÚ TEHETSÉGEK HANGVERSENYE a Szabolcsi Szimfo-
nikus Zenekarral május 28-án 18.00 órakor a Kodály Zoltán
Általános Iskola hangversenytermében.

ÉKSZERKÉSZÍTÕK. Népi ékszerkészítõk megyei szakágá-
nak háromnapos elméleti és gyakorlati továbbképzése kez-
dõdött május 26-án a Vasutas Mûvelõdési Házban, az
„Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület „Népmûvészeti Sza-
badiskolájának” szervezésében. A rendezvényre kilátogató
közönség megvásárolhatja a népi mesterségek különféle al-
kotásait. Rövidesen kiállításon fogja bemutatni az egyesü-
let alkotóinak zsûrizett ékszereit az eddig helyet adó köz-
mûvelõdési intézményekben.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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110 ÉVE SZÜLETETT GÁDOR BÉLA
Az Evangélikus Kossuth Lajos

Gimnázium kiváló növendékei-
nek és tanárainak panteonjában
ott található Gádor Béla is, aki író-
ként és humoristaként lett ismert.
110 évvel ezelõtt, 1906. május
22-én, még Guttman Bélaként lát-
ta meg a napvilágot városunkban.

1915 és 1923 között egyik leg-
kiválóbb növendéke volt az Evan-
gélikus Fõgimnáziumnak. Szinte
minden tanév végén jutalmat ka-
pott szorgalmáért és magatartásá-
ért. Hetedikes korában õ nyerte
el az iskola ódapályázatának 100
koronás elsõ díját. Nyolcadikban
újra õ diadalmaskodott ezen a pá-
lyázaton és õ kapta a Bessenyei
nevét viselõ önképzõkör külön ju-
talmát is. Mint amatõr színjátszó
és szavaló is hírnévnek örvendett a városban, s ráadásul
még a gimnázium atlétikai csapatának tagjaként is sok
dicsõséget szerzett iskolájának. Öregdiákként is vissza-
tért egykori iskolájába és 1956 májusában õ is szerepelt
a gimnázium fennállásának 150. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségen.

A második világháború után a Ludas Matyi címû sza-
tirikus lap munkatársa, majd fõszerkesztõje lett. A hu-

moreszkeken kívül írt vígjátéko-
kat, filmforgatókönyveket, bábda-
rabokat is. Színpadi mûvei közül
az Urak, költõk, gyilkosok és a
Lyuk az életrajzon címû vígjáté-
kait játszották a legnagyobb siker-
rel. Az Állami Áruház címû, 1952-
ben forgatott nagysikerû film egyik
forgatókönyvírója. Társszerzõként
mûködött közre a Dollárpapa
(1956) címû emlékezetes film for-
gatókönyvének írásában is, míg az
Otelló Gyulaházán címû színhá-
zi témájú, szatirikus kisregényé-
bõl pedig népszerû tévéjátékot ké-
szítettek. Legmaradandóbb mûvé-
nek a Néhány elsõ szerelem tör-
ténete címû novellagyûjtemény
tekinthetõ, amelyben feltûnnek a
diákévek emlékei is. 1953-ban

József Attila-díjjal ismerték el munkásságát. 1961 janu-
árjában hunyt el Budapesten.

1972-tõl utca õrzi nevét, míg 1986. május 23-án,
születésének 80. évfordulója alkalmából emléktáblát
lepleztek le egykori iskolájának Gimnázium közi ol-
dalán (képünkön).


