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Több városi fenntartású intézmény újul meg a nyári
idõszakban (is) Nyíregyházán. Az önkormányzat fõleg
saját forrásaiból, és pályázati lehetõségekbõl kívánja kor-
szerûbbé tenni épületeit.

Ebben az évben Nyíregyházán a nyári idõszakban 400
millió forint saját forrásból tudják megvalósítani a fel-
újításokat. – Ebben benne lesz óvodai és általános isko-
lai játszótéri eszközök felülvizsgálata és felújítása is.
Erre 30 millió forintot szán az önkormányzat, hiszen
nagyon fontosnak tartjuk a gyerekek biztonságát – nyi-
latkozta szerkesztõségünknek Jászai Menyhért, Nyíregy-
háza alpolgármestere. Hangsúlyozta: szinte nincsen
olyan intézménytípus, amit ne érintene a felújítás. Hoz-
zátette, van olyan, ahol régi adósságot törleszt a város,
de lesznek olyanok is, ahol „kisebb” felújításokat vé-
geznek el, például beázásjavítást, vagy vizesblokkot
újítanak fel.

 

TÖBB SZÁZ MILLIÓ FORINTOS INTÉZMÉNYI MODERNIZÁCIÓ
CSALÓ KÖZ, ALMA UTCA, MANDABOKOR

Ami a jelentõsebbeket illeti: elsõ ütemben 50 millió fo-
rintból kicserélik a Csaló közi Nyugdíjasház elavult nyí-
lászáróit. Emellett jut az Alma utcai orvosi rendelõre, a
nyírszõlõsi idõsek nappali ellátását biztosító intézmény-
re, a Mandabokori Mûvelõdési Házra, a gyermekjóléti köz-
pontra, s több általános iskola, középiskola, kollégium is
részesül a forrásból, mely – mint az alpolgármester kiemel-
te – az önkormányzat stabil és tudatos gazdálkodásának
köszönhetõen áll rendelkezésre.

Ott, ahol gyerekek ellátása történik, a tan-, illetve a ne-
velési évre már csak olyan feladatokat hagynak, amelyek
nem befolyásolják a gyerekek biztonságát. Emellett – a
400 millió forintos saját erõs beruházáson túl – 700 millió
forint pályázati forrásból hat óvoda újulna meg viszonyla-
gosan kompletten a jövõben.  S a tervek szerint a Jósa And-
rás Oktatókórház területén pályázati forrásokból, 200 mil-
lió forintból egy új óvodát kíván építtetni a város.

Negyedszázada van jelen az Electrolux Csoport Magyarországon, ez alkalomból
Budapesten tartottak sajtóeseményt, melyen megerõsítették: Nyíregyházának fon-
tos szerepet szán továbbra is a bevételét tekintve 25., exportvolumene alapján 17.
legnagyobb hazai vállalat. A fõvárosi tájékoztatón készült képen (balról jobbra)
dr. Gönczi Sándor, az  Electrolux  Lehel Kft. vezérigazgatója, dr. Szabó Tamás,
Jászberény polgármestere, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és H. E.
Mr. Niclas Trouvé, Svédország nagykövete. (Részletek a 3. oldalon.)

RAJTA VAGYUNK AZ ELECTROLUX TÉRKÉPÉN

SEMMELWEIS NAP.
Idén is elismerték a
kórházi dolgozók
tevékenységét a
megyeházi ünnep-
ségen.

10 TURISZTIKA

MÓRICZ TORNATEREM

5
DIGI-MOZI.
Újabb pályázat
segítségével befejezõ-
dött a Krúdy Gyula
Art Mozi digitalizálá-
sa: egyedülállóan
modern a hang is.

LENGYEL ÉRDEKLÕDÉS.
Ezúttal Bielsko-
Bialában mutatkoz-
tunk be, az ottani
Partnervárosok
Fesztiválján, sikerrel.

PROGRAMDÖMPING E HÉTVÉGÉN IS
Nem kell unatkoznia annak, aki itthon tölti ezt a hétvégét – vagy akár a követke-

zõket, hiszen a belváros és Sóstó is tele lesz programokkal. Már csütörtök estétõl
zajlik a Hübner Amatõr Strandröplabda Verseny a székesegyház elõtt felállított ho-
mokos pályán, a nemzeti gyógyhelyen pedig a SóstóFeszt (Könnyûzenei Fesztivál),
a tó partján. Borbányán focibajnokságot és szórakoztató délutánt (estet...) szervez-
tek, a Szabadtérin pedig a közönségsikert aratott Hair címû musical megy. Jövõ
hétvégétõl pedig beindul a Mandala Nyár is a múzeumfaluban, színházi elõadások-
kal. Ha hûvösbe vágyunk: a Múzeumok Éjszakáján megnyitott kiállítások (köztük a
nõi szépséghez kapcsolódó) továbbra is láthatóak a Jósa András Múzeumban, s ha
valaki „belsõ hûtésre” vágyik: magyar meccsek nélkül is tovább üzemelnek az EB-
(sör)sátrak, a Szabadság téren és a strand mellett. Részletek a lapban és internetes
oldalainkon: nyiregyhaza.hu és hellonyiregyhaza.hu.

Az óvodák modernizációjára ebben az évben is sok
pénzt áldoz a város: saját forrásból és pályázati pénzbõl

újulhatnak meg a stratégia részeként az intézmények
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BALLAGÁS KOSZORÚZÁSSAL
A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvo-

da és Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vû Általános Iskola végzõsei már har-
madik éve koszorút helyeznek el az I.
világháborúban elesett hõs tanáraik
emléktáblájánál. További ballagós ké-
pek, máshonnan is: nyiregyhaza.hu.

GALAMBOK VERSENYEZTEK
45 helyi és romániai galambász

csaknem 800 versenygalambja indult
a Fokos utcai Piacról egy csehországi
versenyre. A madaraknak több száz
kilométer távolságról kellett hazarepül-
niük, a teljesítményt a lábukra rögzí-
tett chippel mérik.

HARANGODI KIRÁNDULÁS
A Nyíregyházi Szociális Gondozási

Központ nyugdíjasai június 23-án az
Orosi Nyugdíjas Egyesülettel közösen
Harangodon töltöttek el egy szép na-
pot. A kirándulókat kemencében sült
finomság, közös bográcsozás és tán-
cos mulatság várta.

ÉLJ A MÁNAK!
Közel 130-an vettek részt azon a

sportversenyen, amelyet fogyatékkal
élõknek rendezett az Omnis Alapít-
vány Nyírszõlõsön. Az önkormányzat
támogatásával szervezett, Élj a mának
címû eseménynek tánc és kézmûves
foglalkozás is része volt.

ROTARY DÍJÁTADÓ
Gyermekrajz pályázatot hirdetett a

Rotary Club Nyíregyháza a többségi
társadalomhoz tartozó és fogyatékkal
élõ gyerekeknek. Az alkotóknak össze-
sen 15 különdíjat osztott ki dr. Ulrich
Attila alpolgármester és Pták István
soros elnök.

ROMA SZAKKOLLÉGIUM
Tanévzárót tartott az Evangélikus

Roma Szakkollégium. Hat kiváló szak-
kollégista részesült elismerésben és
elbúcsúztatták azt a négy végzõs hall-
gatót, akik idén sikeres állam- vagy
záróvizsgával befejezték felsõfokú ta-
nulmányaikat.

TÉVÉLÁTOGATÁS
A 28. születésnapját ünneplõ RE-flex

Moderntánc Stúdió ifjú növendékei a
közelmúltban megismerhették, milyen
sokan dolgoznak azon, hogy a zenés-
táncos produkciókat a nyíregyházi té-
vénézõk is „a legkedvezõbb színben”
láthassák.

„SZÉP VOLT, FIÚK!”
A magyar–belga EB meccsre ismét

megteltek Nyíregyháza vendéglátóhe-
lyei, szurkolói sátrai. A 0:4 ellenére a
Szabadság téri sátor több száz fõs né-
zõközönsége „Szép volt, fiúk!” rig-
mussal köszönte meg a bajnokságon
mutatott szereplést.

EMLÉKMÛVET AVATTAK

Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus
püspök és vértanú tiszteletére emlékmû-
vet állítottak Nyíregyházán, az örökös-
földi görögkatolikus templom udvarán.

Egyházi szláv nyelvû Szent Liturgiával
kezdõdött a Nyíregyháza-örökösföldi
görögkatolikus templomban Boldog
Romzsa Tódor görögkatolikus püspök és
vértanú emlékmûvének felavatása, amelyet
Nil Lushchak, a Munkácsi Görögkatolikus
Egyházmegye segédpüspöke és Szocska A.
Ábel, a nyíregyházi egyházmegye apostoli
kormányzója celebrált. Az emlékmû ava-
tási ünnepségén Varga Márta, a Nyíregy-
házi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke beszédében kiemelte: Romzsa Tó-
dor a hitért és vallásért feláldozta az életét.

ÉLETÉT ADTA AZ EGYHÁZÉRT

– Összefogta a ruszin, magyar és más
nemzetiségû hívõket, ezzel elõsegítette a
nemzetek békés együttélését, és segítheti
most is – mondta Varga Márta, a Nyíregy-
házi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke.

Az örökösföldi templomban felelevení-

tették Romzsa Tódor tevékenységét. Mun-
kássága az etnikumok közti ellentétek ki-
békíthetõségének példája. A szovjet val-
lás- és egyházüldözés idején püspökként
fontos alakjává vált az ezzel szembeni
békés ellenállásnak, elutasította a Rómá-
val való egység megtagadását és a Pravosz-
láv Egyházba való áttérést, kitartásra és
egységre szólítva papjait és híveit.

– Romzsa Tódor az életét adta az egy-
házért, a pápa fennhatóságáért. Az õ elsõ
liturgiájának az volt a mottója, hogy „Sze-
retni Krisztust teljes szívembõl, teljes el-
mémbõl és minden erõmbõl”. Ez legyen
nekünk, keresztényeknek is a mottónk, itt,
Nyíregyházán, Magyarországon és az
egész világon – mondta Nil Lushchak, a
Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye
segédpüspöke.

ZARÁNDOKHELLYÉ VÁLHAT

A Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus
püspök és vértanú tiszteletére állított em-
lékmûvet felavatták és megszentelték. Azt
szeretnék, ha az emlékmû a ruszin nép za-
rándokhelyévé válna.

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

PARLAGFÛ: EJNYE UTÁN BÍRSÁG
Eddig csupán figyelmeztették azokat,

akiknek a portáján vagy az elõtt, a közte-
rületen parlagfüvet találtak. Július 1-je
után, a törvény szellemében azonban már
határozottabban kell eljárniuk a Közterü-
let-felügyelet munkatársainak.

Nem éri meg elszaporodni hagyni a
parlagfüvet, melynek pollenje talán a leg-
több bosszúságot okozza az allergiások-
nak ebben az idõszakban. A nyár máso-
dik hónapja ugyanis már a büntetés jegyé-
ben telik a gondatlan tulajdonosoknál.
Bodrogi László, a Közterület-felügyelet ve-
zetõje arra emlékeztet: július 1-jétõl nem
lehet toleranciát alkalmazni, hanem bír-
ságot kell kiszabni a parlagfûvel fertõzött
területek tulajdonosaira.

BORSOS ÁRÚ MULASZTÁS

Ez, amennyiben helyszíni – tehát a fel-
ügyelõ találkozik a birtokossal –, 50 ezer
forintot jelent, ha viszont egy szemle ke-
retében veszik észre és hivatalból kell fel-
jelentést tenniük, a közigazgatási bírság
keretében elérheti akár a 150 ezer forintot
is. Ha pedig kívülrõl, jól láthatóan parlag-
füvet vesznek észre egy portán, azt is je-
lenteniük kell – az allergiások védelmé-
ben. A külterületekre is érvényes a kötele-
zettség, de ott az önkormányzat helyett a
Földhivatal az eljáró hatóság, amely a
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósághoz
továbbítja az esetet. A következmény – a

kényszerkaszálás elrendelése mellett –
valóban súlyos, akár hétszámjegyû bünte-
tés is lehet.

NE LEGYÜNK FEKETÉK

S hogy miért fontos mindez? Hogy a
pollentérképen Nyíregyháza ne legyen fe-
kete folt, azaz a legerõsebben szennyezett
területek egyike az országban. Persze,
Bodrogi László szerint a tavalyi, ilyen jel-
legû statisztika ellenére, maga a város egy-
általán nem tartozik a fertõzött kategóriá-
ba, viszont a környezõ, elhanyagolt (gaz-
dátlan...?) külterületek festik sötétebbre a
képet. S azt is érdemes megjegyezni, hogy
a sokat szidott gyomnövény nem ott okoz
problémát feltétlenül, ahol virágzik, hiszen
a szél messze viszi a polleneket. Így, tár-
saink védelme érdekében is: elõ a kapá-
val és irtsuk, gyökerestül, ha már a törvény
is ezt írja elõ. A kaszálás ugyanis csak át-
meneti siker. Ha pedig „kényszerbõl” kell,
az már pénzbe is kerül...

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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Fennállása óta 140 milliárd forintot fektetett be az
Electrolux Lehel Kft. Magyarországon. A nemzetközi vi-
szonylatban is elismert, hazánkban 3 telephelyen, köz-
tük Nyíregyházán is mûködõ cég idén ünnepli huszon-
ötödik évfordulóját.

Az Electrolux Csoport 1991-ben vásárolta meg a Lehel
Hûtõgépgyárat, 1998-ban porszívógyárat nyitott Jászbe-
rényben, majd 2005-ben – 50 év után elõször – zöldme-
zõs beruházással épített hûtõszekrénygyárat Nyíregyhá-
zán. 25 év folyamatos fejlõdés eredményeként a hazai
leányvállalat a csoport egyik legfontosabb gyártóbázisává
nõtte ki magát. Alulfagyasztós hûtõszekrényei Európában
kizárólag a nyíregyházi gyárban készülnek, jövõre pedig
újabb termékkel bõvül a paletta. Idén elkezdték, jövõ évre
pedig már be is fejezõdik az egyajtós hûtõszekrények át-
telepítése a svédországi gyárból, amelynek köszönhetõen
egy felsõkategóriás termék lép majd a piacra – errõl
dr. Gönczi Sándor, az Electrolux Lehel Kft. vezérigazga-
tója beszélt a cég 25. születésnapja alkalmából rendezett
budapesti sajtótájékoztatón.

ZÖLDEN GYÁRTOTT GÉPEK

A vezérigazgató hozzátette: – Rohamosan bõvítettük gyá-
rainkat és a kereslet függvényében képesek vagyunk akár
egyetlen hét alatt új termék gyártására átállni. Büszke va-
gyok az elért eredményeinkre, ahogy arra is, hogy kollégá-
im nemcsak a gyártásból, értékesítésbõl és logisztikából
veszik ki a részüket, de magyar mérnökeink közremûköd-
nek a kutatás-fejlesztésben is, és egyik elindítói vagyunk az
Ipar 4.0 programnak is, hiszen hiszünk abban, hogy folya-
matos technikai fejlõdéssel a következõ 25 évünk még jobb
lehet. A sajtótájékoztatón elhangzott: fontos szerepet kap a
fenntarthatóság is, hiszen a cég mind a gyártást, mind a
gyártott termékeket szeretné még zöldebbé tenni. A nyír-
egyházi és jászberényi telephelyeiken használt villamos
energia mára 100 százalékban megújuló energiaforrások-
ból származik, a gyártás során pedig újrahasznosított anya-
got is felhasználnak.

KIEMELT STRATÉGIAI PARTNER

Az ünnepi eseményre meghívást kapott a fõvárosba dr.
Kovács Ferenc is. Nyíregyháza polgármestere az elhang-
zottakhoz hozzátette, a város életének meghatározó sze-

ÚJ TERMÉK A JUBILÁLÓ ELECTROLUX NYÍREGYHÁZI GYÁRÁBAN

replõi a gyárak. Az Electrolux Lehel Kft. pedig egy kiemelt
stratégiai partnernek is számít, hiszen nemcsak hogy 1000

Dr. Kovács Ferenc polgármester elõadásában méltatta a cég társadalmi felelõsségvállalását

Dr. Gönczi Sándor vezérigazgató bejelentette:
Nyíregyházát is érintve bõvül a termékpaletta

NAGYKÖVET: „LENYÛGÖZÖTT
A NYÍREGYHÁZI GYÁR”

H. E. Mr. Niclas Trouvé, Svédország nagykövete el-
mondta, az Electrolux mûködése követendõ példa le-
het a többi gyár számára, hiszen nemcsak hogy egy
élettel teli vállalat, de elfogadja a globalizáció által
eredményezett változásokat is. Kifejtette, másfél év-
vel ezelõtt járt Nyíregyházán, hogy megtekintse az it-
teni Electrolux gyárat, és már akkor lenyûgözte, amit
itt tapasztalt, hiszen csúcstechnológiával dolgoznak.

embernek munkát biztosítanak, de a társadalmi felelõs-
ségvállalásuk is kiemelkedõ.

– Nagyon sikeres az együttmûködésünk, több szálon is
fut, ami az elmúlt években bõvült. Tavaly az önkormány-
zati rendszer, elsõsorban a szociális és az oktatási terület
közel 400 hûtõgépet kapott ajándékba, tavalyelõtt pedig,

amikor tízéves volt az Electrolux nyíregyházi gyára, kö-
zösen egy sétányt építettünk a Jósavárosban, de említhet-
ném az Electrolux VIDOR félmaratont is. Ezek mutatják,
hogy mennyire jó és sokrétû az együttmûködésünk.

Az Electrolux a születésnap alkalmából, a Szent Iván-
éjt követõ pénteken megnyitotta egyetlen asztallal mûkö-
dõ éttermét is, amely 25 órán keresztül 45 idõsávban vár-
ta vendégeit.                                       (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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VALÓDI KEDVEZMÉNY NYUGDÍJASOKNAK, AZ EGYENLÕSÉG ELVÉVEL
A Nyíregyházi Napló 2016. június

17-ei számában az Idõsügyi Tanács
közzétette egy csokorba gyûjtve a
Nyíregyházán üzemelõ fürdõk jegy-
árait. Valamennyi nyíregyházi fürdõ-
ben a Magyarországon élõ nyugdíja-
sok számára kedvezményes jegyek
kaphatók. Ehhez képest a nyíregyhá-

zi lakcímkártyával rendelkezõ nyugdíjasok lényegesen
alacsonyabb áron jutnak hozzá, mégpedig az általunk köz-
zétett árakon.

Az árak közzétételére azért volt szükség, mert a hoz-
zánk érkezõ információk szerint nagy volt a tájékozatlan-
ság a nyugdíjas városlakók körében. Sajnálatos módon a
tájékoztató megjelenését követõen, olyan nemtelen táma-
dás érte az Idõsügyi Tanácsot, ami lázítja, uszítja, hergeli
az idõs embereket, és arra biztatja, hogy inkább a hajdú-
szoboszlói fürdõt vegyék igénybe, még akkor is, ha vállal-
ni kell az utazással járó kényelmetlenségeket. Néhányan
még mindig az évekkel ezelõtti 700 forintos kedvezmé-
nyes belépõjegyeket emlegetik, amit nem tudnak az Idõs-
ügyi Tanácsnak „megbocsátani”.

A MEGYEIEK JÁRHATTAK JÓL

Az Idõsügyi Tanács 2012 májusi megalakulását követõ-
en, egyik ülésére meghívta a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. ve-
zérigazgatóját, hogy tájékoztatót hallgasson meg az idõ-
seket érintõ fürdõjegyek tekintetében. Vezérigazgató Úr
elmondta, hogy az év során 9000 fürdõjegyhez jutottak
hozzá a nyugdíjasszervezetek, -klubok, 700 forintos, ked-
vezményes áron. Mivel ezen kedvezményezetti körbe tar-
tozott a Megyei Nyugdíjas Szövetség is, így rajtuk keresz-
tül a megyében mûködõ valamennyi tagszervezet nyug-
díjasai hozzájuthattak a 700 forintos kedvezményes belé-
põjegyekhez. Nem juthattak hozzá viszont azok a Nyír-
egyházán élõ nyugdíjasok, akik nem voltak valamelyik
nyugdíjasklub vagy -egyesület tagjai. Márpedig, a Nyír-
egyháza városban élõ 26 000 nyugdíjasnak mindössze
körülbelül 17 százaléka az, aki klub- vagy egyesületi tag.
A kedvezményes jegyek árkülönbözetét, természetesen a
nyíregyházi önkormányzat finanszírozta.

NE ZÁRJUK KI A NEM KLUBTAGOKAT!

Az Idõsügyi Tanács állásfoglalása szerint, nem lehet
nyugdíjas és nyugdíjas között különbséget tenni: csak azért,
mert az egyik klubtag, annak ad az önkormányzat ked-
vezményes belépõt, a másiknak nem. Ezt ilyen formában
igazságtalannak tartottuk, ezért kéréssel fordultunk a Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatójához, hogy vizsgálják

meg az új lehetõségeket, és tegyenek javaslatot arra, hogy
milyen formában és milyen árakon tudnak kedvezménye-
ket nyújtani, de úgy, hogy ahhoz valamennyi városlakó
nyugdíjas hozzájuthasson. Az elmúlt három év során így
alakultak ki a most közzétett árak. A hétszáz forintos ár-
hoz sajnos már visszatérni nem tud a zrt.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉSEK

Mindemellett ismeretes, hogy 2013-ban gyógyfürdõvé
nyilvánították az intézményeket, ami öröm ugyan, de az-
zal járt, hogy hatalmas fejlesztési munkákat, jelentõs rá-
fordításokkal kellett ahhoz elvégezni, hogy mint gyógy-
fürdõ, az elvárásoknak megfeleljen. A fejlesztések még
napjainkban is tartanak, tehát maga a zrt. nincs még olyan
kondícióban, hogy a közzétettektõl nagyobb kedvezményt
tudjon nyújtani a nyugdíjas emberek számára. A színvo-
nalas szolgáltatásokkal viszont kiemelkedõen kellemes
környezetet biztosítanak ezek a fürdõk.

NEM ELÕNYÖSEBB HAJDÚSZOBOSZLÓ

Meg kell jegyeznünk, hogy Hajdúszoboszló 1932 óta
ismert gyógyfürdõ, tehát bevételei szempontjából évtize-
deken keresztül élvezte ennek hatalmas elõnyét. Éppen
ezért jobban megengedhetné, megengedheti bizonyos te-
rületeken magának, hogy saját nyugdíjasai részére na-
gyobb kedvezményt biztosítson, mint Nyíregyháza, de
nem látjuk az összehasonlítások alapján az óriási elõnyö-
ket. Csak néhány példát említenénk: Hajdúszoboszlón a
strandfürdõ nyugdíjasoknak: 2000, 16 óra után 1700 fo-
rint. Az Aquaparkba Hajdúszoboszlón nincs nyugdíjas

Az idõsebb korosztály (is) szívesen látogatja a sóstógyógyfürdõi Élmény- és Parkfürdõt

kedvezmény, de beléphetnek felnõttként 5600 forintért.
De válthat a nagyszülõ délutáni idõszakban 2 órás idõtar-
tamra szóló (nagy csúszdás) jegyet 4300 forintos áron.
Debrecenben az egész napos élményfürdõ nyugdíjasok-
nak 2450, ugyanitt kétórás belépõjegy ára 1750 forint. Ez
sem olcsóbb, de a debreceni nyugdíjasok nem akarnak
Hajdúszoboszlón fürdõzni, hanem boldogan látogatják
unokáikkal együtt a nagyerdei fürdõket. (A teljesség ked-
véért: Nyíregyházán az Élmény- és Parkfürdõ egész napra
1900, nyár kivételével hétfõnként 1200, a Tófürdõ hétköz-
nap csak 700 – hétvégén 1100 –, míg a Júlia 1200, de a
hét elsõ napján – nyáron is! – csupán 900 forint.)

Tisztelettel: Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács titkára

TANÁCSÜLÉS, FONTOS TÉMÁKKAL

Lezárta tavaszi ülésszakát Nyír-
egyháza Idõsügyi Tanácsa. A nyá-
ri szünet elõtti tanácskozáson szó
esett az egészségügyi szûrõvizsgá-
latok és elõadások hasznosságá-
ról, a diákok közösségi szolgála-
tában rejlõ segítség lehetõségeirõl,
valamint azokról a kedvezmé-
nyekrõl, amelyeket a nyugdíjasok
a nyíregyházi fürdõkben vehetnek

igénybe. Részletek a nyiregyhaza.hu oldal „Idõskorú-
aknak” rovatában, ahol újra elolvashatják a fürdõjegyek
árait tartalmazó, részletes cikket is.

Fintor Károlyné,
az Idõsügyi

Tanács titkára

Kényelmes nézõtér, új digitális vetítõberendezés, mos-
tantól pedig mindezekhez még modern képi és hangvi-
lág is társul. Végéhez ért az a 15 millió forintos fejlesz-
tés a Krúdy Gyula Art Moziban, amelyet az Emberi Erõ-
források Minisztériumától nyert két pályázaton az in-
tézmény.

Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, 2014-
ben 10 millió forintot nyert a Krúdy art mozi az Emberi
Erõforrások Minisztériumának pályázatán. A forrásból
egy teljesen új digitális vetítõberendezést állítottak
üzembe. Azóta nemcsak mûvészfilmeket, hanem kö-
zönségsikerre számító alkotásokat is bemutatnak a film-
színházban.

ÚJABB FEJLESZTÉS, ÉLESEBB VETÍTÉS

A pályázatot 2016-ban is kiírta a minisztérium, ahol is-
mét elindult a Krúdy art mozi és 5 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert újabb fejlesztésekhez. Mészá-
ros Szilárd, a mozi fenntartójának, a Váci Mihály Kulturá-
lis Központnak az igazgatója érdeklõdésünkre elmondta,
a pályázati forrásból megújult a hangrendszer és egy új
vetítõvásznat is beszereztek, ami másfél méterrel széle-
sebb a korábbitól – így tisztább, élesebb, fényesebb lett a
vetített kép.

CSÚCSTECHNOLÓGIA A KRÚDY MOZIBAN

EGYEDÜLÁLLÓ HANGRENDSZER

A korábbi 8 helyett 12, még korszerûbb berendezés pe-
dig a beszéd- és zenei hang még tisztább és zajtalanabb
visszaadását teszi lehetõvé, amiket kifejezetten digitális
mozis hangzásra terveztek. A mélynyomó teljesítménye
körülbelül négyszerese a korábbinak, az akciójelenetek, rob-
banások mélyhangjai nemcsak hallhatóak, hanem a szé-
kekben is dübörögve-rezegve érezhetõek. Az igazgató sze-
rint ennél korszerûbb hangrendszer jelenleg nincs Ma-

gyarországon, beleértve az összes kereskedelmi mozit is,
ilyen is csak egy van még a miénken kívül hazánkban.

Az igazgató hozzátette, 2015-ben 172 filmet vetítettek,
közel 20 000 nézõnek. Rögtön premier után láthatták a
Stars Wars: Az ébredõ erõ címû filmet, de nagy sikernek
örvendett a Golden Globe-díjat nyert Saul fia is, amit több
mint 1000-en tekintettek meg. Sok telt házas elõadásuk
volt, az újabb fejlesztésnek köszönhetõen pedig bíznak
abban, hogy a jövõben is hasonló sikereket ér majd el a
Krúdy Gyula Art Mozi.

Tavaly közel húszezer nézõje volt a megye egyetlen art mozijának
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18 millió forintból újul meg a Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola tornaterme. A beruházás részben önkormány-
zati támogatásból, részben helyi vállalkozások
társaságiadó-felajánlásaiból valósul meg.

Még 2015-ben döntött úgy a városvezetés, hogy felújít-
ja Nyíregyháza iskoláinak tornatermeit. Ennek a program-
nak a keretében újult meg a Bem József Általános Iskola,
valamint a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképzõ Is-
kola tornacsarnoka is.

SPECIÁLIS, ÍZÜLETKÍMÉLÕ ALJZAT

Dolgoznak a szakemberek a Móricz tornatermében is,
amely a következõ állomása az önkormányzati program-
nak. Az iskola az egyik olyan bázisintézménye a nyíregy-
házi sportnak, valamint az utánpótlás-nevelésnek, ame-
lyikre különös módon figyel a város. A labdarúgás, vala-
mint a röplabda területén ugyanis a Móricz kiemelkedõ
eredményekkel büszkélkedhet. A tornaterem altalaja a
Continental Arénáéhoz hasonlóan nagyon rossz állapot-
ban volt, ezért a munkálatok során olyan új burkolattal
látják el, amely sporttechnológiailag megfelelõ. Sokkal
kényelmesebb a mozgás rajta és kíméli az ízületeket is.

AZ UTÁNPÓTLÁSNAK IS MEGFELELÕ

– A korszerûsítés azonban nemcsak az altalajt érinti,
kiterjed a tornaterem egészére is, ugyanis a napi haszná-
lat során valamennyi sportág igényeinek meg kell felelnie
– mondja Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügy-
vezetõ igazgatója. – Nemcsak a parkettázás történt meg,
hanem a festés, a különbözõ hibák kijavítása is. A fal is

TORNATEREM-FELÚJÍTÁSOK: A MÓRICZ IS A PROGRAM RÉSZE

kapott egy új felületet, aminek segítségével, fõleg a labda-
rúgás miatt, nem fog annyira megrongálódni, mint koráb-
ban. A beruházás végeztével teljesen új tornatermet kap
az iskola, amely elsõsorban iskolai sportolásra lesz alkal-
mas, de természetesen ezek az iskolások magas szinten
ûzik a labdarúgást és a röplabdában is élen járnak, így a
versenysport utánpótlásának is megfelelõ lesz ez a hely-
szín – tette hozzá Kósa Árpád.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS CÉGEK

A 18 millió forintos beruházáshoz szükséges anyagi forrás
30 százalékát az önkormányzat biztosítja, 70 százalékot pedig
a társaságiadó-felajánlásból cégek töltenek fel a sportcent-
rum részére. A tornatermet júliustól vehetik birtokba a spor-
tolók. A korszerûsítések következõ állomása a Tiszavasvári
úti Zrínyi tornacsarnok.                    (Szerzõ: Piszár Tünde)

Már látszik, milyen szép lesz, amikor elkészül a Móricz tornaterme
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Nyíregyházán a turisztikai szezonban már hagyomány,
hogy Tourist Police-ok segítenek a turistáknak a legfrek-
ventáltabb helyeken. A több nyelven beszélõ diákok meg-
szólítják a külföldieket és bûnmegelõzési tanácsokkal lát-
ják el õket. A segítõ fiatalok a múlt héten munkába is
álltak.

Egyenpólóban teljesítenek szolgálatot azok a fiatalok,
akik részt vesznek Nyíregyháza Megyei Jogú Város és a
Nyíregyházi Rendõr-kapitányság harmadik éve tartó Tourist
Police programjában. Besegítenek az évek óta sikeresen
mûködõ feladatba, amelynek célja a külföldrõl érkezett
és a belföldi turisták tájékoztatása.

SZOLGÁLAT ÉS TANULÁS

A diákok egyben az érettségi elõtt elõírt közösségi szolgá-
latot is teljesítik. A Nyíregyházi Rendõr-kapitányság munka-
társai bûnmegelõzési segédanyagokkal látják el a fiatalokat,
amelyeket szétosztanak a kirándulók között a frekventált he-
lyeken. Így gyakorolhatják az idegen nyelveket, közben pe-
dig segítenek másokon. Bár Nyíregyháza biztonságos város-
nak mondható, azért nem árt az óvatosság.

FONTOS A MEGELÕZÉS

Dr. Illés László, Nyíregyháza rendõrkapitánya kifejtet-
te, a gépjármûvet ért támadások, személyt ért erõszakos

támadások abszolút nem jellemzõek ezeken a helyeken.
De azért kihasználják a lehetõséget, hogy a rendõrök és a
programban részt vevõ diákok többnyelvû szórólappal
hívják fel a figyelmet a kellemetlenségeket okozó pénz-
tárcaeltûnésekre, vagy mobiltelefon, esetleg egyéb mûszaki
berendezés eltûnésére, s arra, hogy értékeiket soha ne
hagyják õrizetlenül.

A Tourist Police program fiataljai egész nyáron, a tu-
risztikai szezon alatt teljesítenek szolgálatot Sóstógyógy-
fürdõn és a belvárosban. Bárki kérhet tõlük eligazítást, de
fordulhatnak központjukba is, amely Sóstógyógyfürdõ
egyik mûemléképületében, a Víztoronyban található.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

TOURIST POLICE – DIÁKOK A BÛNMEGELÕZÉSBEN

ROBOGÓN A TEMETÕBEN
Egy hónapja már robogós polgárõrök is járõröznek

az Északi temetõben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Temetkezési Kft. együttmûködési megállapodást
kötött a Nyíregyházi Közlekedési Polgárõrséggel.

A cél az volt, hogy tovább erõsítsék a temetõben a
köz- és vagyonbiztonságot. Róka Zsolt, a temetkezési
cég igazgatója elmondta, az Északi temetõ egy közte-
rület, bárki szabadon bejárhat, és arról is van tudomá-
suk, hogy vagyon elleni bûncselekmények is elõfor-
dulnak. Ezek jellemzõen virág- és kegyeletitárgy-lo-
pások.

POLGÁRÕRÖK KÉT KERÉKEN

A sértettek ezeket általában bejelentik a gondnok-
ságon, de a cég nem intézkedhet, a megfelelõ hatósá-
gokhoz kell fordulni. Ezért is örül annak, hogy a pol-
gárõrökkel sikerült megkötni ezt a megállapodást, és
naponta többször, formaruhában megjelennek a te-
metõ területén.

VISSZATARTÓ ERÕ A JELENLÉTÜK

Asztalos István, a Nyíregyházi Közlekedési Polgár-
õrség gazdasági vezetõje azt mondja, a temetõ láto-
gatói örömmel veszik a jelenlétüket, hiszen ez biz-
tonságot sugall, a rossz szándékú embereknek pedig
visszatartó erõt jelenthet, így segíthet a vagyon elleni
bûncselekmények megelõzésében. Az Országos Rend-
õr-fõkapitányságtól korábban két új robogót kaptak.
Az újságokban többször olvastak már a temetõi prob-
lémákról, és hogy a motorokat kihasználják, megke-
resték Róka Zsolt igazgatót, majd megkötötték a meg-
állapodást, hiszen a több mint 30 hektáros területen
könnyebb robogóval járõrözni.

KAMERÁK IS SEGÍTENEK

A polgárõröknél rádió adóvevõ is van, amivel a te-
metõ központi irodáját és a két portát is tudják értesí-
teni, amennyiben bûncselekményt tapasztaltak. A köz-
és vagyonbiztonság növelése érdekében az Északi te-
metõben korábban már hat térfigyelõ kamerát is tele-
pítettek, de engedéllyel magánkamerák is mûködnek
a sírkertben.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

16. alkalommal szerveznek nemzetközi közlekedésbiz-
tonsági tábort Nyíregyházán. Sóstón, a Kis Vakond Gyer-
mektáborban 60 magyar, ukrán és román diák ismerked-
het egy héten át a közlekedés szabályaival.

Ünnepélyes megnyitóval kezdõdött kedden a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság által szer-
vezett XVI. Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szaktábor.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TÁBOR SÓSTÓN

Jászai Menyhért alpolgármester köszönti
a résztvevõket Nyíregyházán. Az elõtérben balról

dr. Hudák Zsolt, megyei rendõrfõkapitány-helyettes,
Farkas József, megyei rendõrfõkapitány és Petneházy

Attila, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje.

TUDATOS FELNÕTTEKET NEVELNI

– Megyénk elhelyezkedése volt az apropó, hogy meg-
szervezzük ezt a tábort. Az Európai Unió keleti kapuja
vagyunk, közvetlen szomszédságban Ukrajnával, Romá-
niával. Az utakon nagy az átutazó forgalom, s az itt átha-
ladó külföldi állampolgárok nem mindig vannak tisztá-
ban a magyar közlekedési szabályokkal – mondta dr.
Hudák Zsolt, rendészeti rendõrfõkapitány-helyettes. –
Megpróbáltuk megcélozni a gyerekeket, akik ebben az
életkorban még befolyásolhatóak, hogy elsajátítsák a ma-
gyar szabályokat.

KRESZ-TUDÁS, FIATALON

A közlekedésbiztonsági tábor ünnepélyes megnyitóján
részt vett Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere
is, aki köszöntötte a Sóstóra érkezett gyermekeket.

A táborban szabadidõs programra is jut idõ
– a foci nagy sláger

– A vakáció idején a gyerekek otthon vannak, elõfor-
dul, hogy egyedül közlekednek, ami sok veszélyt rejt –
mondta Jászai Menyhért alpolgármester. – Úgy gondolom,
minél fiatalabb korban kell elsajátítani a közlekedés sza-
bályait. Ez nagyon fontos küldetése a tábornak. S mivel
nemzetközi, a gyerekek ismereteket szerezhetnek egymás
kultúrájáról, barátságokat kötnek, és ha szívesen gondol-
nak vissza a Nyíregyházán eltöltött napokra, lehet, hogy
késõbb újra ellátogatnak a városba.

Az egy hét alatt a gyerekek játékos formában szerezhet-
nek ismereteket a közlekedési szabályokról, de a kicsiknek
szabadidõs programokat, kirándulásokat is szerveznek. A
gyerekek közül voltak, akik már nem elõször jöttek el. –
Tavaly már voltam ebben a táborban, és nagyon jól érez-
tem magam – mondta Szikszai Laura. – Tanultunk a közle-
kedési szabályokról, megmutatták az elsõsegélynyújtást és
az újraélesztést, volt rendõrségi és tûzoltó-bemutató. És sok
barátot szereztem. Szerintem idén is jó lesz.

 (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

Már a megnyitó is jó hangulatban telt

POLGÁRÕR IRODA ÉS TÉRFIGYELÕK
A polgárõrök – mint azt múlt heti lapszámunkban

olvashatták – városszerte aktívak. S nemcsak õk segí-
tenek, hanem nekik is: a munkájuk könnyítése érde-
kében a Nyírségi Civil Házban, a Városmajor utcán
átadták múlt héten a Nyíregyházi Polgárõr Egyesüle-
tek Koordinációs Irodáját. Ennek helyszínét, tárgyi és
személyi feltételeit az önkormányzat biztosítja.
Ugyancsak az utóbbi idõszak híre, hogy már 132 tér-
figyelõ kamera segíti a munkájukat, legközelebb – a
közgyûlés döntése alapján – a Jósavárosban szerel-
nek fel újabbakat, s a város számos fontos közleke-
dési csomópontjánál.
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CSONTOS HÁTSZÍN ANGOLOSAN
Hozzávalók 4 személyre: csontos hátszín, 21–28 na-

pos száraz érlelésû – 30–40 dkg/fõ/szelet, kevés só, bors,
olívaolaj vagy faggyú, salátakeverék, kovászolt zöldsé-
gek – ugyanúgy készül, mint a kovászos uborka, csak
bármilyen zöldséget lehet hozzá használni (sárgarépa,
cukkini, hagyma, karfiol, zöldbab stb.).

Elkészítés: Elkészíthetõ roston vagy grillen. Sütési idõ
oldalanként 1-1 perc.
Felszeletelve, a csont-
ra visszahelyezve tá-
laljuk a zöldségkeve-
rékkel, vagy kovászolt
zöldséggel. A zöldség-
keverékhez készíthe-
tünk dresszinget is.

ZÖLDSÉGES-HÚSOS BULGUR
Hozzávalók 4 személyre: 40 dkg kicsontozott csirke

felsõcomb, 32 dkg bulgur, 2-2 db paradicsom, paprika,
2 rózsa friss brokkoli, 1 cs. petrezselyemzöld, só, bors
ízlés szerint, olaj.

Elkészítés: A kicsontozott csirkecombot kockázzuk,
kevés zsiradékon lepirít-
juk. Hozzáadjuk a dara-
bolt zöldségeket. Fedõ
alatt 20 percig pároljuk,
majd összekeverjük a
csontlében megfõtt bul-
gurral. Megszórjuk vá-
gott zöldséglevéllel.

ÓZOON FINOMSÁGOK HÉTVÉGÉRE
Ha még nincs ötlete, mit fõzzön hétvégére, az alábbiakban bátran élhet Szoboszlai Gyula mesterszakács

csapatának két kitûnõ javaslatával. Ha pedig nincs kedve, akkor elsétálhat a kellemes erdei környezetben talál-
ható hotelbe, ahol mindezeket el is készítik...

További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Telefon: 06-30/584-4538
E-mail: ugyfelszolgalat@thgkft.hu, www.thgkft.hu

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy technikai okok
miatt a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. alatti ügyfélszol-
gálat 2016. július 6-7-8-án zárva tart.
A hulladékszállítási ügyeket ezeken a napokon változatla-
nul intézhetik a Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. sz. alatti ügy-
félszolgálati irodában, a megszokott nyitvatartás szerint.

Megértésüket köszönjük.

Tájékoztatás
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Minden a szerelemrõl szólt múlt héten
csütörtök éjjel a Sóstói Múzeumfaluban. A
skanzenben megelevenedtek a Szent Iván-
éji hagyományok. A látogatókat filmvetí-
tés, kiállítás, tûzzsonglõrök produkciója,
koncert és néptánc várta. A bátrak éjfél-
kor a Szent Iván-éji tüzet is átugorhatták.

– Ez az ünnep a nyári napfordulóhoz
kapcsolódik, és egy ilyen szép estét érde-
mes a szabadban tölteni, amire kiváló hely-
szín a múzeumfalu – mondta dr. Szabó Sa-
rolta, az intézmény igazgatója. – A nép-
szokásokban valamikor mélyen gyökere-
zett a Szent Iván-éj, mi ezen az éjszakán
ezeket a szokásokat elevenítjük föl.

SZERELMES TÁRLAT, FILMMEL

A jármi kisnemesi házban „Szerelem,
szerelem...” címmel idõszaki kiállítás nyílt.
Láthatók hímzett falvédõk, menyasszonyi
öltözet és láda, amelybe egykor a hozo-
mány került. A kiállítást dr. Bodnár Zsuzsan-
na néprajzkutató rendezte, és Sós Ágnes
nyitotta meg, akinek Szerelempatak címû

SZENT IVÁN-ÉJ A SZERELEM JEGYÉBEN

Idén is megrendezték a Múzeumok Éjszakája program-
sorozatot. Nyíregyházán szombat este hét helyszínen
várták a látogatókat kiállításokkal, koncertekkel, versek-
kel, mesékkel és játékokkal is.

Veterán motorok érkeztek a Jósa András Múzeum elé,
majd a patinás épület elõtt ünnepélyes megnyitóval kezdõ-
dött Nyíregyházán a Múzeumok Éjszakája programsoro-
zat: dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere köszön-
tötte a látogatókat. – Ez már a 14. Múzeumok Éjszakája,
amely azért fontos, mert az emberek nem tudják, hogy a
vaskos falak mögött dolgozó muzeológusok valójában mit
is csinálnak, most itt az alkalom, hogy ezt megismerjék –
mondta dr. Ulrich Attila. – Ezen a napon egy kicsit lazább
keretek között lehet ezt a komoly munkát megmutatni.

„HÕSÖK, FELFEDEZÕK, ÚJÍTÓK”

Az idei Múzeumok Éjszakáján Nyíregyházán hét hely-
színen várták a látogatókat, a szervezõk könnyed, szóra-
koztató programokkal és komoly témákkal is készültek.

– Az idei rendezvény országos szlogenje a „Hõsök, fel-
fedezõk, újítók”, amelyek közül mi a hõsökkel és az újítók-
kal is foglalkozunk – mondta dr. Bene János, a Jósa András
Múzeum igazgatója. – Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulóján úgy gondoltuk, hogy egy kiállítás-
sal megemlékezünk az 56-os hõsökrõl, újítókként pedig itt
vannak a humanoid robotok a Nyíregyházi Egyetemrõl,
olyan gépezetek, amelyek beszélnek, játszanak, énekelnek.

A múzeum emeleti termében a látogatók mûködés köz-
ben is megnézhették a humanoid robotokat, voltak legóból
összeállított és focizó emberkék is. A Múzeumok Éjszaká-
ján két tárlat is nyílt: az egyik a Wesselényi Miklós Közép-
iskola diákjainak legókockákból összerakott képeibõl, egy
másik pedig a nõi szépséghez kötõdõ tárgyakat, kelléke-
ket mutatja be.

KONCERTEK, BEMUTATÓK

Bemutatót tartott a szablyavívó iskola, a Móricz Zsig-
mond Színház mûvészei a Lúdas Matyi címû színdarabot

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA HÉT HELYSZÍNEN

adták elõ, Berecz András meséivel érkezett Nyíregyházá-
ra, volt stand-up comedy TraBarnával és slam poetry is. A
Jósa András Múzeum udvarán Juhász Erika és a Boróka
Együttes „Félre gatya, félre pendely” címû mûsorával szó-
rakoztatta a közönséget, de több koncerttel is várták az
érdeklõdõket, közönség elé lépett a Brillante Kamarakó-
rus, az Artézis Jazz Trió, Muri Enikõ, a Prémvadászok együt-
tes és a Múzeum Rock Band.

SZÍNES KÍNÁLAT

Az iparkamara udvarán a látogatók kipróbálhatták az
íjászatot, volt honvédtoborzás, rendõrségi és tûzoltóbemu-
tató. A Kállay Gyûjteményben interaktív operaelõadást

hallhattak a gyerekek, a felnõtteknek pedig az
Operaóperencia társulat legendás darabokból adott elõ rész-
leteket. A levéltárban az utazás világáról rendeztek tárlatot, s
az érdeklõdõk Nagykárolytól a Török Birodalmon át Nagy-
károlyig címmel elõadást hallhattak. A Vasutas Mûvelõdé-
si Házban nosztalgia mozival és mozis relikviákból össze-
állított tárlattal várták a látogatókat. A Múzeumok Éjsza-
káján az érdeklõdõk megnézhették a Vízügyi Gyûjtemény
kiállítását, a Görögkatolikus Egyházmûvészeti Gyûjte-
ményt és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi
Fõiskola Könyvtárának régi kézirat- és nyomtatványgyûj-
teményét. A helyszínek között idén is kisvonat szállította
a látogatókat.                       (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

dokumentumfilmjét Szent Iván éjjelén meg
is nézhették a múzeumfalu látogatói. A film
sajátos hangvételben szól arról, mit jelentett
és mit jelent a szerelem, a vágyakozás és a
szex néhány idõs, falusi ember számára.

ÉNEK- ÉS TÛZVARÁZS

A kiállítás megnyitója után a skanzen fa-
luközpontjában Szabó Balázs Bandájának
koncertjére várták az érdeklõdõket. – Szent
Iván-éj van, megérkezett az igazi nyár, ezért
a tûzugrás, az egymáshoz tartozás és a sze-
relem jegyében arra gondoltunk, hogy el-
sõsorban ilyen hangulatú dalokat hozunk
– mondta Szabó Balázs. – Ezek mindenkép-
pen terítéken lesznek, és válogattunk még
hozzá a repertoárunkból dalokat a régi
idõkbõl és a legújabb lemezünkrõl is.

A múzeumfalu fõterén a Tûzvarázs pro-
dukció tûzzsonglõr csapata lépett közönség
elé, meggyújtották a hatalmas tüzet, amely-
rõl a néphit azt ígéri, aki átugorja, a követ-
kezõ egy évben egészséges és boldog lesz.
Szent Iván éjjelén a bátrak ezt meg is tették.

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

KONCERTEZETT A NYÍREGYHÁZI VIRTUÓZ
Elsõ önálló koncertjén lépett közönség elé

a nyíregyházi virtuóz. Kiss Benedek Máté a
Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Is-
kola hangversenytermében játszott. Furulya-
játékával, csakúgy, mint a Virtuózok televí-
ziós tehetségkutató mûsor zsûrijét, a nyír-
egyházi közönséget is elkápráztatta.

A Virtuózok döntõse minden darabot el-
játszott, amellyel versenybe került, illetve
szerepelt a megmérettetésen.

„ENNIVALÓ”, TÉRDDEL IS

Kiss Benedek Máté már az elsõ mûsorá-
ban elkápráztatta furulyajátékával a zsûrit,
sõt, játéka közben egy olyan mozdulatot is
tett, amely még a szakemberben is kíváncsi-
ságot keltett: muzsikálás közben a térdét is
használta, így fogta be a furulya legalsó lyu-
kát. A nyíregyházi fiú a televíziós tehetség-
kutató mûsor döntõse lett. Tanára azt mond-
ta: Benedek sikere tehetségében és egyéni-
ségében rejlik.

– Nagyon jó adottságokkal és képességek-

kel rendelkezik, és el tudja magát fogad-
tatni a közönséggel – mondta Nyesténé
Raizer Márta zenetanár. – Úgy gondolom,
hogy a televízión keresztül is átütött az õ
egyénisége, mindenki, aki látta, azt
mondta, hogy „ennivaló” gyerek volt.

TAPASZTALATOK, KONCERTEK

Benedeket a tehetségkutató mûsor hó-
napjai alatt sok élmény érte. Sikerrel sze-
repelt a versenyen, és még Áder János
köztársasági elnök felesége, Herczeg
Anita elõtt is játszott a Sándor Palotában.
Elsõ önálló koncertjén, Nyíregyházán
nemcsak zenélt, arról is mesélt, mit nyúj-
tott számára a Virtuózok mûsora.

– Ez a verseny igazából tapasztalatot
adott számomra – mondta Kiss Benedek
Máté. – Több velem egykorú tehetséggel
találkoztam, és nagyon jó kritikákat kap-
tam a zsûritõl.

Az elsõ önálló koncert után Benedek-
re a Virtuózok csapatával még több fellé-
pés vár.          (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

A nyíregyházi Muri Enikõ bevonta a szép számú közönséget is
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BIELSKO-BIALÁBAN IS NYÍREGYHÁZA A FAVORIT
Június 16–19. között a dél-lengyelországi Bielsko-

Bialában találkozhattak az érdeklõdõk városunk kulturá-
lis és turisztikai kínálatával. A csomagajánlataink, a pá-
linkák és a zenénk egyaránt sikert arattak.

A nyíregyházi látnivalók népszerûsítésében az állatpark
oroszlánjelmeze is segített, mely a gyerekek körében nagy
sikert aratott. A felnõttek örömére az eredetvédett szilva-
pálinka üvegjei is elõkerültek. A fesztiválon fellépõ szám-
talan külföldi zenekar közül – akik többek között Német-
országból, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából ér-
keztek – kétség kívül a Nyíregyháza képviseletében fellé-
põ Folkfusion Band aratta a legnagyobb sikert.

PARTNERVÁROS, LEHETÕSÉGEKKEL

A két település között elindult együttmûködés folytatá-
saként kapott Nyíregyháza meghívást a 12. Partnerváro-
sok Fesztiválja c. rendezvényre, amelyen a TDM és a Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt. munkatársai várták a vendégeket
Bielsko-Biala fõterén. Az eseményre ellátogatott dr. Ko-
vács Ferenc polgármester és dr. Ulrich Attila alpolgármes-
ter is. Jacek Krywult, Bielsko-Biala polgármestere remé-
nyét fejezte ki, hogy a két város kapcsolata a jövõben még
tovább fog erõsödni és lehetõség nyílik az együttmûkö-
désre szélesebb területen is.

FIATALOK IS ÉRDEKLÕDNEK

A két nap alatt sokan megfordultak a nyíregyházi fa-
háznál. Élénk érdeklõdés mutatkozott az egészségturiszti-
kai és fürdõzési lehetõségek iránt, a gyermekek természe-

tesen az állatparkra voltak kíváncsiak. A szakemberek
örömmel tapasztalták, hogy a gyermekes családok mel-
lett egyre több fiatal pár is szeretne Nyíregyházára jönni,
így ez a korosztály is szép számmal érdeklõdött a lengyel
nyelvû konkrét csomagajánlatok iránt. – A Nyíregyházá-
tól 430 kilométerre található, 174 ezer lakosú Bielsko-Biala

és vonzáskörzete turisztikailag potenciális küldõpiac tér-
ségünk számára. Várakozásaink szerint a sikeres bemu-
tatkozásnak köszönhetõen még több dél-lengyelországi
turista látogat majd el hozzánk – értékelte nyilatkozatá-
ban a vendégcsalogatást Furkóné Szabó Marianna, a Nyír-
egyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

NYÁRI BÕRVÉDELEM – OKOSAN NAPOZZUNK!
A barna bõr még mindig vonzó, ezért a nyári idõszak-

ban gyakrabban napfürdõzünk. A kellemetlen bõrbeteg-
ségek és az esetleges rákos elváltozások megelõzése ér-
dekében azonban érdemes körültekintõbben védekezni
a nap káros hatásaival szemben.

A bõr öregedését 20 százalékban a genetika határozza
meg, 80 százalékban azonban az úgynevezett fényörege-
dés. Ez azt jelenti, hogy összeadódnak azok az idõsza-
kok, amelyeket életünk során a napon töltöttünk. Minél
nagyobb ez az idõtartam, annál nagyobb az esélye vala-
milyen kóros bõrelváltozásnak.

JÓTÉKONY FÉNY

Szinte mindenhol a nap káros hatásairól lehet csak hal-
lani, ugyanakkor a napfény az emberi szervezet egyik jó-
tevõje, nélküle ugyanis képtelenek lennénk D-vitamint elõ-
állítani.

UV-A, UV-B – KÁROS HATÁSOK

Mindannyiunkat ér napfény, munkába menet, séta köz-
ben, szabadtéri sportolás alkalmával és még számos rövid
ideig tartó tevékenység során. Ezen idõszakok alatt azon-
ban nem kap akkora dózist a bõr, hogy komolyabb káro-
sodást szenvedjen. Azok azonban, akik kénytelenek hu-
zamosabb idõt akár munkavégzés során a napon tölteni,
vagy nyaraláskor szándékosan órákon át napfürdõznek,
több napon keresztül, vagy rendszeresen járnak szolári-
umba, sokkal inkább ki vannak téve a káros sugaraknak.
Az UV-A sugárzás bizonyos szempontból alattomosabb,
mint az UV-B, ugyanis nincs azonnali, látványos hatása,
így nem tudjuk mikor kaptunk belõle káros mennyiséget.
Amíg bõrünkön égés, bõrpír formájában megérezzük az
UV-B hatását, az UV-A rombolását csak évekkel késõbb
vesszük észre, amikor a bõröregedés hirtelen megindul.

BÕRRÁKVESZÉLY

– A fehérbõrû lakosság körében a rákos megbetegedé-
sek közel 40 százalékát teszi ki a bõrrák. Magyarorszá-

gon az elmúlt 20 esztendõben duplájára nõtt a bõrrákos
megbetegedések száma. Ennek oka egyrészt az, hogy a
világos bõrt jobban kell védeni, mint a sötétebbet, más-
részt, hogy a megelõzésre kevesen fordítanak figyelmet –
hangsúlyozza dr. Együd Katalin bõrgyógyász.

MEGELÕZÉS, KENÉSSEL
A preventív gondolkodás annak, aki ügyel bõre

egészségére, már reggel a fürdõszobában megkezdõ-
dik. Olyan arckrémmel indítsuk a napot, amely fény-
védõt tartalmaz, a nyári idõszakban ugyanis az erõ-
sebb napsütés miatt megfelelõ védelem hiányában
jobban ráncosodik a bõr. A napvédõ kozmetikai ter-
mékeket legalább a napfürdõzés megkezdése elõtt 30
perccel vigyük fel a bõrre. Felhõs idõben is kenjük be
magunkat, mert a napfény azon is átszûrõdik és ugyan-
úgy károsítja a védtelen bõrt.

FOKOZATOSSÁG

– A védelem mellett a fokozatosság is igen fontos – hang-
súlyozza a szakember. – Nyaralás alatt, de itthon is ügyel-
jünk arra, hogy fokozatosan szoktassuk hozzá a bõrt a
napfényhez. Akik gyakran csobbannak, tartsák észben,
hogy valahányszor kijönnek a vízbõl, a bõrt annyiszor kell
újrakenni. A napfürdõ után a bõrnek hidratálásra van szük-
sége, testápolóval, napozás utáni kozmetikumokkal pó-
tolható az elvesztett vízmennyiség.

ANYAJEGYVIZSGÁLAT

Tíz perc, fél óra naptej nélküli napozás könnyen leégés-
hez vezethet, ami önmagában is kellemetlen, de ha vala-
ki nem megfelelõen védi bõrét, a napozás súlyosabb kö-
vetkezményekkel is járhat. Az erõs napfény hatására a
meglévõ anyajegyek mellé újabbak alakulhatnak ki, ame-
lyek akár rosszindulatú elváltozásokká is válnak.

MELANOMA – BÕRRÁK

Bármennyire is szeret valaki napozni, 11 és 15 óra
között ne tegye, hiszen ebben az idõszakban nagyon erõs
az UV-sugárzás, amely bõrrákot okozhat. A melanoma a
bõrrák legagresszívabb és legveszélyesebb formája.
Melanomára utalhat, ha megváltozik az anyajegy színe,
pigmentációja, felszíne vagy alakja. Gyanúra adhat okot
már az is, ha változik az anyajegy határa, emellett ter-
jedni, növekedni kezd a bõrfelszínen. Amire oda kell fi-
gyelni, az a nagyon fekete, barna anyajegy, amely külö-
nösen sötét vagy esetleg kifekélyesedik. Fontos, hogy
amennyiben ilyennel találkozunk, azonnal forduljunk
orvoshoz.

ÓVJUK A GYERMEKEKET!

A kisgyermeket soha ne vigyük ki a napra fejfedõ és
vékony, könnyû ruha nélkül, s természetesen esetükben
is mindig használjunk napvédõt, lehetõleg a legmagasabb
faktorszámút. Ugyanez érvényes a felnõttekre is. Kalap,
könnyû, nagyméretû kendõ, vagy az egész testet betakaró
lenge nyári ruha még a szaharai forróságban is védelmet
nyújt a leégéssel szemben.

IGYUNK VIZET!
– Mindezeken túl a bõséges folyadékbevitel is fon-

tos kelléke a napon eltöltött idõszaknak, arról sem
szabad megfeledkezni – tette hozzá a szakember.

(Szerzõ: Piszár Tünde)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) be-
kezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozá-
saira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról
helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más szemé-
lyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elõírt adatokat a tele-
pülési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közigazgatási területén az immár
második alkalommal kitûzött ebösszeírással kapcsolatos feladatokat a NYÍRVV Nonprofit Kft.
közremûködésével közösen végzi. Az ebösszeírást közfoglalkoztatottak és diákmunkát válla-
ló fiatalok bevonásával látja el.

A 2016. évi ebösszeírás céljából kérem a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
területén tartott, négy hónaposnál idõsebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebösszeírókkal
együttmûködve az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni, illetve az alább felsorolt módokon az
önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetõk a NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Tüzér
u. 2–4. szám alatti ügyfélszolgálatán és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának kereskedelmi ügyfélszolgálatán (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. B. épület fszt. 4.), illetve
letölthetõk a nyirvv.hu, varoshaza.nyiregyhaza.hu és a nyiregyhaza.hu weboldalakról. A ki-
töltéssel kapcsolatban a 42/548-453-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfõtõl csü-
törtökig 8.00–16.00 óra között.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött ebösszeíró adatlapokat az aláb-
bi módokon lehet benyújtani:

– személyesen az ebösszeíróknál,
– személyesen vagy postai úton a 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. címre,

F E L H Í V Á S
– faxon (42/548-471),
– a Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen (Nyíregyháza, Szállási u. 128.),
– elektronikusan az ebnyilvantartas@nyirvv.hu címre megküldve,
– Nyíregyháza, Búza téri piaccsarnokban elhelyezett gyûjtõládába,
– Nyíregyháza, Hõsök tere 9. szám alatti parkolási ügyfélszolgálaton elhelyezett gyûjtõládába,
– Magyar Állatorvosi Kamara együttmûködésével kijelölt állatorvosi rendelõkben,
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyûjtõládába.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2016. augusztus 31.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasz-

tása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bír-
ságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30 000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a
polgármesteri hivatal munkatársai ellenõrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az
ebtulajdonosok az ebösszeírást követõen is kötelesek az adatokban bekövetkezõ változáso-
kat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:
– személyesen vagy postai úton a 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. címre,
– faxon (42/548-461),
– elektronikusan az ebnyilvantartas@nyirvv.hu címre megküldve.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az ebösszeírás adatai alapján nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás, ebadó bevezetését.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. janu-
ár 1. napjától a négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért
kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy
szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkezõ ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttmûködését köszönöm!

Dr. Szemán Sándor sk.
címzetes fõjegyzõ

Minden évben az anyák megmentõje, Semmelweis Ig-
nác születésnapján emlékeznek meg az egészségügyben
dolgozókról. Az õ tiszteletükre rendeztek ünnepséget
kedden délután a megyeháza dísztermében, melyen elis-
merték a területükön kiemelkedõen teljesítõket, valamint
a fõorvosi és az adjunktusi kinevezéseket is átadták.

Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója köszöntõjében
elmondta, minden megyei intézményükben nagyon fontos jú-

lius 1-je, a magyar egészségügyben dolgozók napja, mely 2011
óta munkaszünetet is jelent. (Egyébként pénteken a járóbeteg-
rendelések elmaradnak, de ügyelet természetesen várja azo-
kat, akiknek ellátásra van szükségük.) A fõigazgató hozzátet-
te, úgy véli, Semmelweis Ignác születésnapján meg kell állni
egy percre és tiszteletet kell adni az intézményekben szolgá-
lóknak, hiszen õk az emberi élet megmentésén fáradoznak.

ÖTEZREN A MEGYE LAKOSSÁGÁÉRT
A megyében több mint 5 ezer ember dolgozik azért, hogy

zavartalan és sikeres legyen a kórházakban zajló munka. A
fõigazgató kiemelte, külön büszke elismerésben részesült kol-
légáira és köszönetét fejezi ki azoknak a dolgozóknak, akik a
megemlékezés alatt a betegágyaknál teljesítettek szolgálatot.

EGYÉNI ELISMERÉS – CSAPATMUNKÁVAL
Dr. Bakk Sándor belgyógyász, kardiológus szakorvos is

az egészségügy területén végzett kiemelkedõ munkájáért

TISZTELET AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKNAK

és példamutató magatartásáért vett át elismerést a Semmel-
weis napi ünnepségen – sokadmagával. Az adjunktus 2003-
tól dolgozik a Jósa András Oktatókórház 3-as Belgyógyásza-
tán. Eleinte rezidensként tevékenykedett, majd a belgyógyász
szakvizsga megszerzését követõen kardiológiai szakvizsgát
tett. A területen belül az invazív kardiológia és echo-
kardiográfiás vonalon bizonyítja szaktudását. – Nagyon örü-
lök, nem számítottam rá, hogy a díjazottak között foglalha-
tok helyet. Az elismerés nemcsak az én érdemem, hanem az
osztályé is, amely a csapatunknak is szól egyben – nyilat-
kozta.

ORVOSOK, ÁPOLÓK, TECHNIKAI DOLGOZÓK

A Semmelweis Napon az orvosok és ápolók mellett tech-
nikai dolgozókat is elismertek. Fazekas Jánosné például
több mint három évtizede dolgozik a Nyírbátori Szakren-

SEMMELWEIS NAP 2016

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház kitüntetettjei:

Dr. Bakk Sándor fõorvos, Berki Anna osztályvezetõ
ápoló, dr. Dandé Gábor adjunktus, dr. Daruka Irén fõ-
orvos, Dudás Krisztina ügyintézõ, Fazekas Jánosné ta-
karító, dr. Gincsai Ildikó szakorvos, Iski Ferenc villany-
szerelõ, Kantár Gyöngyi logisztikai ügyintézõ, dr.
Kanyuk Viktória fõorvos, Kissné Dajka Éva controller,
dr. Kocsis Andrea osztályvezetõ fõorvos, dr. Kocsis Csilla
szakorvos, Komán Attila projektiroda-vezetõ, dr. Kor-
mány Gyula adjunktus, Kovács Gáborné könyvelõ, dr.
Merõ Gabriella fõorvos, Minya Tünde minõségirányí-
tási és fejlesztési csoportvezetõ, vezetõ auditor, dr.
Molnár Balázs szakorvos, Molnár Ferencné szakács, dr.
Ombódi Katalin részlegvezetõ szakorvos, dr. Pap Ká-
roly osztályvezetõ fõorvos, dr. Sáhy Árpád osztályve-
zetõ fõorvos, Szaniszló Istvánné adminisztrátor, dr.
Szántó Jenõ adjunktus, dr. Szoták Judit szakorvos, Tilki
László alkalmazás-felügyeleti munkacsoport-vezetõ, in-
formatikus, Tóth Tiborné szakoktató, dr. Valent Mihály
osztályvezetõ fõorvos, dr. Zemanek Péter fõorvos.

Fõorvosi kinevezések:
Dr. Albert László, dr. Bacsóka Tamás, dr. Emri Pé-

ter, dr. Fedor László, dr. Leskó Tibor, dr. Nagy Attila,
dr. Nagy Ágota, dr. Szim János, dr. Tóth László.

Adjunktusi kinevezések:
Dr. Berecz Kornél, dr. Czurkó Marina, dr. Duliczki

Éva, dr. Jurkinya Róbert, dr. Kark Erika, dr. Kovács Já-
nos, dr. Kovács Róbert, dr. Krafcsik István, dr.
Leszkoven János, dr. Málik Zita, dr. Misák Viktor, dr.
Móricz István, dr. Pócsi Anita, dr. Pósz Zoltán, dr. Ta-
kács Gyöngyi, dr. Zentay Attila.

Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató büszke munkatársaira

delõben, ahol a tisztaságért felel. Az egészségügyi dolgo-
zók napján kiemelkedõ munkavégzése miatt elismerés-
ben részesült. Szerkesztõségünknek elmondta: nagyon örül
az elismerésnek és szinte szóhoz se tudott jutni, amikor
megtudta, õ is a díjazottak között van. Azt mondta, na-
gyon jó érzés és hálával gondol a vezetõire.

A kitüntetett egészségügyi dolgozók

Fõorvosi, adjunktusi kinevezést kaptak
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1600 GYERMEK TÁBOROZÁSÁT TÁMOGATJA AZ ÖNKORMÁNYZAT
Idén a tavalyihoz képest több pénzzel segíti a nyíregyhá-

zi iskolások táborozását az önkormányzat, ami több turnus
indítását, színesebb programokat jelent. A sóstói Kis Vakond
Tábor és a múzeumfalu már megnyitotta kapuját, de ebben
az évben lesz még nyelvi, foci- és úszótábor is.

Kinyitottak a nyári napközis táborok Nyíregyházán. Az
egyik helyszín a Sóstói Múzeumfalu, ahol ebben az év-
ben három turnusban fogadják a vakációs kisdiákokat.

Az anarcsi portánál bõr karkötõt készítenek a gyere-
kek, a skanzenben felállított pályán pedig élõ csocsóznak
a kicsik. A fiúk – a sikeres EB szereplés miatt – focilázban
égnek, még a legnagyobb hõségben is rúgják a labdát. A
sport- és kézmûves foglalkozások mellett a gyerekeknek
színes szabadidõs programokat szerveznek, nemcsak szó-
rakozhatnak, hanem közben tanulhatnak is.

– Hívtunk a táborba egy fõiskolai tanárt, aki játékos for-
mában ismertette meg a gyerekeket a múzeumfaluban va-
don termõ növényekkel, illetve azokkal a fákkal, bokrok-
kal, amelyeket már mi telepítettünk ide. De a kicsik megis-
merkedhetnek az Árpád-kori faluval, kipróbálhatják, milyen
volt az egykor használt íj, hallgathatnak népmese-feldolgo-
zást, népzenét és a néptánccal is ismerkedhetnek – mondta
dr. Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója.

KEDVEZMÉNNYEL, FÉL ÁRON, INGYEN

Nyíregyházán idén nyáron több helyszínen szerveztek
napközis tábort, a Sóstói Múzeumfalu mellett már fogad-
ják a gyerekeket a Kis Vakond Táborban is. Lesz úszótábor
az Arany János Gimnáziumban, Sóstóhegyen és Nyírszõ-
lõsön nyelvtanulás és foci fogadja a gyerekeket, de külön
gondoltak a Göllesz iskola növendékeire is. Az önkor-

mányzat ebben az évben 1600 gyermek táborozását tá-
mogatja, így a szülõknek a napi háromszori étkezésért egy
hétre 2450 forintot kell fizetniük. 311-en, akik 3 vagy több
gyermekes családból származnak, vagy tartós betegek, 50
százalékos kedvezményben részesülnek. 275-en pedig
egyáltalán nem fizetnek a táborozásért, õk rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülnek, vagy nevelt
gyermekek.

– Idén 20,4 millió forinttal támogatja az önkormányzat
a táborokat, ez 1 millió forinttal több mint tavaly volt –
mondta Sziky Károlyné programkoordinátor. – Ez lehetõ-
vé tette, hogy az idén több turnust indítsunk, ezen kívül a
programokat is színesíteni, gazdagítani tudjuk.

Az 1600 gyermeken felül 277 fõ teljes önköltséges ár
megfizetése mellett, 15 ezer forintos áron vesz részt nap-
közis táborban.                    (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

BIZTONSÁGOS ÓVODA, NYÍREGYHÁZI NYERTESEKKEL
Két nyíregyházi intézmény is elnyerte a Biztonságos

Óvoda címet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályá-
zatán. A program célja az volt, hogy a gyerekek már óvo-
dás korban elsajátítsák a közlekedés alapvetõ szabályait,
ezzel csökkentsék a balesetek számát.

A Biztonságos Óvoda pályázat öt éve indult el, hiszen
a minisztérium küldetésének érzi, hogy támogassa a köz-
lekedésre nevelést, a közlekedési kultúra fejlõdését.

Az elsõ 200, érvényes pályázatot benyújtó, minden
programelemet teljesítõ intézmény elnyerte a Biztonsá-
gos Óvoda címet, köztük két nyíregyházi óvoda is.

Ács Sándorné intézményvezetõ elmondta, a Tündérkert
Keleti Óvoda Székhelyintézménye és a Százszorszép Tag-
intézménye pályázott, és elnyerték a kitüntetõ címet. Ez
annak is köszönhetõ, hogy az óvodában kiemelt feladat a
közlekedésre nevelés.

KÖZLEKEDÉSI PÁLYA AZ OVIBAN

A pályázatban részt vevõ óvodák vállalták, hogy a köz-
lekedési témacsoportot beépítik a nevelési programjuk-
ba, majd késõbb felmérik a gyerekek elsajátított tudását.
Fibiné Bartus Edina projektvezetõ arról számolt be, hogy
kihasználják az óvoda közlekedési pályáját, a gyerekek
életkori sajátosságaiknak megfelelõen gyakorolnak a ke-
rékpárokkal, futómotorokkal, rollerekkel.

JAVÍTANI A BALESETI STATISZTIKÁN

A fejlesztési tárca szerint a baleseti mutatók javításához a
közlekedési szabályok megismertetésére szükség van már a
legkisebbek körében is. A távlati cél pedig az, hogy Magyar-
országon a közlekedõk biztonságközpontú felkészültsége a
legfejlettebb országok szintjére emelkedjen.

ARANY DIPLOMA

Évek óta hagyomány Nyíregyházán, hogy dr. Ko-
vács Ferenc polgármester, pedagógusnap alkalmából
vendégül látja a város óvodáinak dolgozóit, hogy
megköszönje az éves munkájukat. Ezen alkalommal
Jászai Menyhért alpolgármester személyesen gratulált
Hanyicska Sándornénak az Arany diplomához. Mari-
ka óvó néni 50 évvel ezelõtt vette át oklevelét a Szar-
vasi Óvónõképzõ Intézetben és kezdte meg pedagó-
giai munkáját a nyírszõlõsi Kollégium úti óvodában.
(A képen balról még Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc
Északi Óvoda intézményvezetõje.)

ELÉGEDETT A SZÍNHÁZBA JÁRÓ KÖZÖNSÉG
Elégedett volt a közönség a Móricz Zsigmond Színház

2015/2016-os évadával, azon kérdõíves felmérés szerint,
amit a teátrum végzett a nézõk körében az évadban.

„Nagyon”, „szórakoztató”, „remek”. Ez volt a három
leggyakrabban használt szó, amellyel a Móricz Zsigmond
Színház elõadásait méltatta a nyíregyházi közönség. 600
nézõ gondolta úgy, hogy kitölti a kérdõívet, amely azt

tükrözi, hogy a nézõk között majdnem ugyanannyi 30 év
alatti foglal helyet, mint 50 év feletti, és a közönség sora-
iban sok a gimnazista. A legtöbben Nyíregyházáról és kör-
nyékérõl érkeztek az elõadásokra, a közönség egynegye-
de a megyeszékhelyen lakik. A legtöbben a vígjátékot és
a musicalt szeretik, de sok dráma- és operettkedvelõ is
volt a kérdõív kitöltõi között és népszerû mûfaj volt a kri-
mi is.  Sokak kedvence volt a Dollárpapa, a Taurin Trauma
és a Túl zajos magány. Kirják Róbert ügyvezetõ szerint a
beérkezett válaszok is tükrözik, mennyire színes évadot
zárt a színház, s mivel azt szeretnék, hogy a közönség
jövõre is legalább ennyi élménnyel távozhasson a teát-
rumból, figyelembe veszik a nézõk véleményét.

MEGÚJÍTHATÓK A BÉRLETEK

A Móricz Zsigmond Színház következõ évadára július
15-éig megújíthatók a bérletek. Azután már az új bérlet-
vásárlókat is várják a teátrum jegyirodájában. A Pécsi
Országos Színházi Találkozón díjazott Horváth László At-
tilával pedig az Alkotás utca címû mûsorban láthatnak egy
hosszabb beszélgetést, vasárnap 21 órától.

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)
A Hair is hozzájárult az évad sikeréhez. A híres musical

péntek este újra látható a szabadtérin.
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NEM MELLÉKES, HOGY KERN A KELLÉKES
Legalábbis abban az „egy részben elmaradt elõadás-

ban”, amit 8-án, pénteken 21 órától tekinthet meg a
nagyérdemû a XXV. Mandala Nyár nyitányaként a mú-
zeumfalu szabadtéri színpadán A kellékes címmel.

A Kossuth-díjas mûvész az elmúlt években olyan kivá-
ló darabokban remekelt Nyíregyházán, mint A testõr
Eszenyi Enikõvel és Stohl Andrással, a Hitted volna? Her-
nádi Judittal, az Illatszertár többek között Bereczki Zol-
tánnal és Pokorny Liával, a fantasztikus Az élet mint olyan
Kútvölgyi Erzsébettel és Rajhona Ádámmal... Játsszon akár
lezser arisztokratát vagy esetlen kisembert, úgy érezzük:
ezt a szerepet „rá szabták”.

A MINISZTERTÕL A SEGÉDSZÍNÉSZIG

A VIDOR Fesztivál 2011-es életmûdíjasának nem új
keletû a kapcsolata a Mandala Dalszínházzal, hiszen 1998-
ban és ’99-ben Koltai Róberttel együtt szerepelt vendég-
ként a Mandala Nyár keretében A miniszter félrelép címû
elõadásban. A most bemutatandó one man show címsze-
replõje hajdan segédszínész volt, most a háttérbõl segíti a
produkciók megszületését. Miközben a színpadon tesz-
vesz, megtudjuk, elmaradt az elõadás, ám felnézve táblás
házat lát. Eljött az õ nagy pillanata. Míg a vezetõség meg-
érkezik, a fókuszba kerülhet, szórakoztathatja a közönsé-
get, mesélhet a kulisszák elõtti és mögötti életrõl, megje-
lenítheti azt. Remekül él a lehetõséggel: az untermann

fõszereplõvé avanzsál. Záporoznak a poénok: a vécékefe
lesz a mikrofon, a lámpaernyõ a tütü, amiben kecses tán-
cot lejthet... Bár minden alkalommal megkérdezi a né-
zõktõl: „Magukat meg ki engedte be ide?”, a mágia mû-
ködik, amit bizonyít a darab 2008 óta tartó sikere. Mi le-
het a titka? – kérdeztem Kern Andrástól.

NÉMET DARAB, MAGYARRA ADAPTÁLVA

– A kellékes címû darab alapját egy német író mûve
képezi, amit Parti Nagy Lajos adaptált a magyar viszo-

nyokhoz: az itteni színházi életre vonatkoztatta, operai
helyett prózai környezetbe helyezte, s az én alkatomnak

megfelelõ tartalommal töltötte meg – nyilatkozta lapunk-
nak. – Magam is hozzátettem dolgokat, így aztán teljes
egészében a sajátunknak érezhetjük.

HUMORIZÁLÓ SZERENCSÉTLENSÉG

A Kellékes, mint a darabból lassan kiderül, egy rakás
szerencsétlenség, aki állandóan humorizál. Alkoholista
volt, s a történet végén tudja meg, másnap már nem kell
bejönnie a munkahelyére, emiatt aztán sajnálják a nézõk.
A vidámság mellett jelen van a szomorúság is. Nem mond-
hatjuk, hogy Bieder reális képet ad a kulisszák elõtti és
mögötti világról. Furcsa a látásmódja: egy kicsit irigy a
színészekre, szeretne kissé „fölfelé” lépni a társadalmi
ranglétrán... Mindig jó kapcsolatom volt a színházi hát-
térmunkásokkal, szeretem õket, így a hozzájuk fûzõdõ
viszonyomon semmit nem változtatott ez a darab.

IGAZI JUTALOMJÁTÉK

Az Ilan Eldad rendezte elõadás igazi jutalomjáték Kern
András számára. „Kellék az egész világ, és kellék benne
minden férfi és nõ” – mondja gondolkodásra késztetõen
Shakespeare nyomán, szabadon a kellékes Bieder. Ki is
õ? „Egy senki, a maga erejébõl...” – énekli Kern, akirõl
kisgyermekkorától tudjuk: nem akárki. A saját erejébõl.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Vidámság és szomorúság is jelen van a darabban
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25JÚNIUS
SZOMBAT

23JÚNIUS
CSÜTÖRTÖK22JÚNIUS

SZERDA

26JÚNIUS
VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Július 3., vasárnap 18.00 Fatum-Nyír-
egyháza–Gödöllõ nõi röplabda-mérkõ-
zés ismétlése

Június 30–július 3., csütörtök–vasárnap
Kossuth tér,  5. Hübner Strandröplab-
da Fesztivál
(További részletek az 5. oldalon.)

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

JUBILEUMI ÉRMEK
Immár 25. idényét töltötte a Kölcsey

DSE kézilabda leánycsapata az NB II-
es bajnokságban! A Hadobás tanítvá-
nyok – megkoronázva a negyedszáza-
dos jubileumot – dupla sikert értek el,
a felnõtteknél bronz-, míg a junior me-
zõnyben ezüstérmet szereztek. Az
éremátadásra a gimnázium tanévzáró
ünnepségén került sor, ahol Halkóné
dr. Rudolf Éva, a Köznevelési, Kulturá-
lis és Sport Bizottság elnöke, illetve
Baracsi Endre, a megyei közgyûlés al-
elnöke adták át a szépen csillogó, na-
gyon megszolgált medálokat.

ÉVZÁRÓ FOCISTÁK
A Nyírség NSC nõi labdarúgó-

együttese évzáróval búcsúztatta a sze-
zont. A csapat ekkor kapta meg a me-
gyei bajnokság elsõ helyéért járó ér-
meket, valamint a gyõzteseknek járó
kupákat is, hiszen mind a felnõtt, mind
az U15-ös korosztály a legjobbnak
bizonyult a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Labdarúgó Igazgatóság által
kiírt bajnokságokban. Közben a Nyír-
ség NSC toborzót tart, várja azoknak
a lányoknak a jelentkezését, akik sze-
retnének focizni. Az elmúlt években
több játékos is válogatott kerettag lett.

KOSÁR A TÉREN
Nyíregyházán rendezték a B33 Tour

következõ állomását. A nemzetközi
kosárlabdatorna helyszíne a Kossuth
tér volt, ahol a nagy meleg ellenére
derekasan küzdöttek a csapatok. Pá-
lyára lépett a magyar egyetemi válo-
gatott és a nõi U18-as nemzeti együt-
tes is, de elindult a Marso-Nyíregyhá-
za és a Sportcentrum gárdája is. Az
egypalánkos kosárlabdajáték egyre
népszerûbb a világ minden részén, és
rövidesen olimpiai sportág is lehet a
B33.

IRÁNY AZ EB
Bár korábban már teljesítette az EB

kiküldetési szintet, mégis veszélybe
került Szikszai Róbert indulása a hol-
landiai kontinenstornán. A nyíregyhá-
zi diszkoszvetõ ugyanis az utolsó pil-
lanatban a negyedik helyre szorult a
magyar rangsorban, de a szövetség
vezetése úgy határozott, szétdobás dönt
a nyíregyházi atléta és a szekszárdi
Savanyú Péter között. Szikszai Róbert
végül megelõzte riválisát, és megnyer-
te az U23-as OB-t, így õ indulhat Amsz-
terdamban. KISPÁLYÁS DÍJÁTADÓ

KÉSZÜL A SZPARI

Megkezdte a felkészülést az NB II-es
szezonra a Nyíregyháza Spartacus. A lab-
darúgócsapathoz több új játékos is érke-
zett, de tovább folynak a tárgyalások. Az
együttes az elsõ edzõmeccsét július 6-án
vívja.

A Tiszavasvári úti NYVSC pályán trénin-
gezett a héten a Nyíregyháza Spartacus. A
csapat készül az NB II-es szezonra. Az el-
múlt heti két edzés után a héten már ko-
molyabb fizikai terhelést kapnak a játéko-
sok. Több próbajátékos is volt, közülük egy
nyerte el a szakmai stáb tetszését, õt tovább
tesztelik.

– Napi két edzéssel készültünk már a
héten, és egyre komolyabb fizikai terhelést
kapnak a játékosok. Ez elengedhetetlen
ilyenkor ahhoz, hogy a bajnokságban elér-
jük céljainkat – mondta Mátyus János ve-
zetõedzõ.

Ami az újakat illeti, Vámos Márk vissza-
tért Nyírbátorból, így õ is a Szparival kezd-

te a felkészülést, neki még kétéves szerzõ-
dése van a csapattal. Szintén két évre köte-
lezte el magát Kónya Márk. A védõként és
védekezõ középpályásként bevethetõ lab-
darúgó Balmazújvárosból érkezett. Vissza-
tért Ur László is, õ legutóbb Cigándon sze-
repelt, és két évre kötelezte el magát Nyír-
egyházán.

– Nagyon örültem a megkeresésnek, és
boldogan tértem vissza nevelõklubomhoz.
Az elmúlt szezonban több poszton is ját-
szottam, voltam védõ és középpályás is. A
Szpariban mindegy hová tesznek, megpró-
bálom a maximumot nyújtani – mondta Ur
László.

Kétéves kontraktust írt alá a 26 eszten-
dõs kapus, Hermány Bence is, aki legutóbb
a Vasasban szerepelt. A fiatal belsõ védõ,
Kártik Bálint Debrecenben nevelkedett és
két évre írt alá a Szparihoz. Õ 1997-es szü-
letésû. Ami a felkészülési mérkõzéseket il-
leti, július 6-án játszik elõször a Szpari
Nagybányán.

Több új játékos is érkezett Nyíregyházára

Megtartották az INTERSPORT-NYÍR-
EGYHÁZI SPORTCENTRUM Városi Kispá-
lyás Labdarúgó Bajnokság díjátadóját. A
városházán megrendezett ünnepségen dí-
jazták a legeredményesebb csapatokat, a
legjobb kapusokat és a gólkirályokat, illet-
ve fair play-díjat is átadtak.

Az ország egyik legnagyobb létszámú
bajnokságában 113 csapat 3200 igazolt
játékossal vett részt.

FÉL ÉVSZÁZADOS TÖRTÉNET

– 1966-ban, 50 éve indult a nyíregyházi
kispályás élet, és az elmúlt öt évtizedben
sokan, sokat tettek azért, hogy egyre sike-
resebb legyen a bajnokság. Egyre több
együttes csatlakozott a sorozathoz, és a

kezdeti kettõhöz képest ma már hat pályán
zajlanak a küzdelmek. De itt épült az elsõ
villanyfényes pálya is, melyet a magyar
válogatott avatott fel, ma pedig büszkén
mondhatom, hogy már mindegyik rendel-
kezik világítással – mondta Dajka László
fõszervezõ.

A városházán megtartott díjátadó ünnep-
ségen dr. Kovács Ferenc polgármester kö-
szöntötte a résztvevõket, majd Kósa Árpád-
dal, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyveze-
tõjével közösen átadták a díjakat. A Városi
Kispályás Labdarúgó Bajnokságon 10 cso-
portban 1200 mérkõzés zajlott le. Nyíregy-
háziak mellett több környezõ település csa-
pata is részt vett a bajnokságon.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen cso-
portonként díjazták az elsõ három helyen
végzett csapatokat, a legjobb kapusokat és
a gólkirályokat is.
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ESZPERANTÓUL TANULHATUNK
2016. július 30. és augusztus 6. között a Nyíregy-

házi Egyetemen rendezik meg a 49. ILEI Eszperantista
Tanárok Nemzetközi Konferenciáját. A konferencia
alatt a fiataloknak, egyetemistáknak lesz lehetõség a
nemzetközi nyelv megismerésére, elsajátítására. A
kezdõ és haladó tanfolyamot nemzetközi tanárok tart-
ják. A konferencia programjai lehetõséget adnak a
résztvevõknek városunk és megyénk kulturális és tör-
ténelmi nevezetességeinek megismerésére. Többek
között lesz Nyelvi Fesztivál, amely a Sóstói Múzeum-
faluban kerül megrendezésre, ott 27 nyelvbe kaphat-
nak bepillantást az alán nyelvtõl az urdu nyelvig. En-
nek ideje 2016. augusztus 4. A nyári szünetet haszno-
san töltheti az érdeklõdõ fiatal a konferencia ideje alatt,
ahol jó barátokra is találhat. Érdeklõdni a következõ
e-mail címen lehet: gastema.enjo@gmail.com.

VETÍTÕ –
NYÁRON IS

A nyári mûsorrend részeként változik az idén 31
esztendõs Nyíregyházi Televízió múltidézõ mûsorá-
nak vetítési idõpontja.

A Vetítõbõl a következõ hónapokban hétköznap
hétfõn és szerdán 19.30-tól láthatnak friss mûsort (kedd
és csütörtök esti, 21.25-ös ismétléssel). Ami viszont
marad: a hétvégi újranézés lehetõsége szombat 19.30-
tól és vasárnap reggel 8.30-tól, amikor mindkét részt
megtekinthetik, egymás után. Ezen a héten ezeket: A
2000-ben utolsóként hazatért, a Nyíregyháza környé-
ki tanyabokorból származó magyar hadifogoly, Toma
András emlékére készült riportfilmet. Ezt követõen
pedig az erdélyi kürtõskalács készítésének titkát.

A mûsor második részében folytatjuk a 17 részes
„Életem Afrika” címû sorozatunkat. Szudán fõvárosá-
ban, Kartúmban vagyunk, ahol egy ott élõ magyar
honfitárs kalauzolja Cséke Zsoltot. Az ötödik rész al-
címe: Mahdi szelleme.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Dózer: 2016 februárjában szüle-
tett, keverék kan, aki Nyírtelekrõl
került gondozásunkba! Kedves,
barátságos, bújós kiskutya, aki
vélhetõen nagy termetû lesz! Ol-
tási programját megkezdtük!

Barnabás: Körülbelül 3 éves,
ivartalanított, keverék kan, akit
az M3-as autópályáról kellett
leterelni, mert a száguldó au-
tók között rohangált. Szeren-
csére az ijedtségen kívül nem
lett más baja. Barátságos termé-
szetû, könnyen alkalmazkodó kutyus, társaival is jól
kijön, pórázon szépen sétál!

BOOGIE-WOOGIE

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. július 4., 17.00 óra.

Helyszín: Rákóczi u. 23. sz.

Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei).
78. sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u.

páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út,
Kállói út által határolt terület).

Idõpont: 2016. július 4., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.

Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2016. július 4., 18.00 óra.

Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.

Magyarország egyetlen ilyen zenekara, a gyõri Dá-
niel Balázs Boogie-woogie trió lépett fel Nyíregyházán,
szombat este, a John Bull Pub teraszán. A csapat szá-
mos hazai és külföldi fesztivál fellépõje. Dániel Balázst
pedig a boogie-woogie magyarországi nagykövetének
is tartják, hiszen sok országban játszott már, köztük Né-
metországban, Franciaországban, Svájcban és Lengyel-
országban, míg tavaly Amerikában is turnézott.

FÚVÓS ESTE PÉNTEKEN
Immár második alkalommal ad nyári hangversenyt

a Szabolcsi Koncertfúvós Zenekar és Majorette cso-
port július 1-jén 18.45-tõl Nyíregyháza-Sóstógyógy-
fürdõn, a Krúdy Vigadó elõtti téren. Együttesvezetõ:
Suszter Csaba. Mûvészeti vezetõ: Bakó Levente.
Vezényel: Bakó Levente, a Magyar Érdemrend Lovag-
keresztjével kitüntetett Liszt-díjas trombitamûvész,
karmester. A belépés ingyenes.

Elõhangként a zenekar tagjaiból alakult Kelet Brass
Band mûsorát hallhatja a nagyközönség, majd 19 órá-
tól népszerû dallamok csendülnek fel a fúvószenekar
tolmácsolásában. Az estén az együttes három majorette
csoportja mellett a Nyíregyháza Tánc Klub is fellép.

BORBÁNYA-GÓLBÁNYA. A Váci Mihály Kulturális Köz-
pont borbányai tagintézménye az idén is megrendezi a
Borbánya-gólbánya elnevezésû kispályás focibajnokságát
július 2-án 8.00 órától. Helyszín: Petõfi Sándor Általános
Iskola udvara (Nyíregyháza, Alma u. 70.). További részle-
tek és információ: www.vacimuv.hu vagy 20/350-9186.

A „JÓ ESTÉT NYÁR, Jó estét Borbánya” elnevezésû ren-
dezvény július 2-án 15.00 órától várja az érdeklõdõket a
Borbányai Mûvelõdési Ház udvarán, ahol kezdésként szín-
padra lép a Parno Graszt Együttes, majd ezt követõen a
Nap Együttes is szórakoztatja a közönséget. De fellép a
Carpatian Dance, a Borbányai Dalárda, a Borbányai Mar-
garéta Tánccsoport, valamint Rozsnyai György is. A hely-
színre érkezõknek kenyérlángossal kedveskednek a szer-
vezõk, ahol a napot a hagyományokhoz híven udvari bál
zárja majd, Bálint Pál közremûködésével. A rendezvény
fõvédnöke Bajnay Kornél önkormányzati képviselõ. A
belépés díjtalan! Információ: www.vacimuv.hu, 42/491-
295.

NYUSZI KALAND. A Burattinó Bábszínház elõadásai:
július 2-án 16.00: Nyuszi kaland. 3-án 10.00: Kukta kutya
õrségben. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

FESTMÉNYEK, TÛZZOMÁNCOK. Július 8-án 18.30-tól
kettõs tárlatmegnyitó várja az érdeklõdõket a Bencs Villá-
ban. Türk Marianna (Nyíregyháza) festményei és Tasnádi
Éva (Debrecen) tûzzománc alkotásai 8.00 és 17.00 óra
között tekinthetõek meg július folyamán. 8-án 19.00 órá-
tól pedig az Operett Miskolcz elõadását láthatják népsze-
rû operett- és musicalslágerekbõl.

MÁR NEM LÁTOGATHATÓ technikai okok miatt a jú-
lius 23-áig meghirdetett „Kisautók a múltból” játékautó-
kiállítás a Vasutas Mûvelõdési Házban.

FEGYVERTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS nyílt a Jósa András
Múzeumban „Ahol a géppisztoly a vitapartner” címmel.
Megtekinthetõ: augusztus végéig.

HATÁRTALANUL SZÉKELYUDVARHELYEN
„Páratlan természeti szépség, és irodalmi emlékek ke-

resése Erdélyben”  címmel a Határtalanul program ke-
retében nyertek pályázatot a Nyíregyházi Bem József
Általános Iskola hetedikesei.

A támogatásnak köszönhetõen, 7 pedagógus kísére-
tében, hetven fõvel vehettünk részt a négynapos kirán-
duláson Erdélyben. Az utazás során rengeteg élmény-
ben lehetett részünk, sok ismerettel gazdagodtunk, és
festõi tájakban gyönyörködhettünk. Az esõs idõ ellené-
re megcsodálhattuk Szovátán a Medve-tó, Parajdon a
sóbánya, Gyergyóban a Gyilkos-tó és a Békás-szoros
természeti szépségeit. Koltón, a Szendrey Júlia és Petõfi
Sándor szerelmét idézõ Teleki-kastélyt, Csíksomlyón a
kegytemplomot, Kolozsváron Mátyás király szülõházát
és szobrát, Székelyudvarhelyen a szoborparkot, Maros-
vásárhelyen a Kultúrpalotát, Zilahon és Érmindszenten
az Ady Endre életéhez kapcsolódó emlékhelyeket, Nagy-
károlyban a felújított Károlyi-kastélyt látogattuk meg.
Megkoszorúztuk a madéfalvi veszedelem emlékmûvét,
Szejkefürdõn megemlékeztünk Orbán Balázs munkás-
ságáról. Felemelõ érzés volt Farkaslakán a Tamási Áront
ünneplõ helyi közösséggel együtt koszorúzni, és táro-
gatókísérettel közösen énekelni a székely és a magyar
himnuszt. A nemzeti összetartozás napja elõtt megható

élmény volt az elsõ trianoni emlékmû látványa. Külö-
nösen nagy örömet jelentett a Felsõsófalván található
Székely Mózes Általános Iskola kisdiákjaival és tanító
bácsijával való találkozás és közös focizás. A szemé-
lyes kapcsolat tette igazán felejthetetlenné számunkra
ezt a kirándulást.

(A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola
7. osztályos tanulói)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
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120 ÉVE SZÜLETETT A GYERMEK-
ORVOSLÁS MEGYEI ÚTTÖRÕJE

Dr. Dohnál Jenõ 1896. július 4-
én született Kemecsén. Édesapja
cseh származású katonaorvos
volt, míg édesanyja, dr. Jósa And-
rás Vilma nevû leánya. A család
1913-ban Kemecsérõl Nyíregy-
házára költözött, mert apját kine-
vezték az Erzsébet Közkórház bel-
gyógyász fõorvosának, majd me-
gyei fõorvosnak. Orvostanhallga-
tóként elkísérte anyai nagyapját a
törvényszéki orvosi boncolásokra.
Orvosi oklevelét 1920-ban szerez-
te Budapesten. Ezután alorvos lett
az Erzsébet Közkórházban, majd
1921–22-ben tanársegéd dr. Szon-
tágh Félix professzor mellett a
debreceni gyermekklinikán. 1923–24-ben Oros köror-
vosa, emellett tiszteletbeli fõorvos az Erzsébet Közkór-
házban. Ugyanitt 1925–26-ban már rendelõfõorvos.
1927-ben létrehozta a kórházban a gyermekgyógyászati
osztályt, amelyet három évtizeden át vezetett. 1947 és
1949 között igazgató-fõorvos is volt. Országosan is ki-
tûnõ eredményeket mutatott fel a csecsemõhalálozás
csökkentése terén.

1956. október 30-án megalakult a kórház munkásta-
nácsa, amely másnap elnökévé választotta a közmeg-

becsülésnek örvendõ dr. Dohnál
Jenõ fõorvost. A mindössze néhány
napig mûködõ munkástanács ve-
zetéséért Dohnált és társait meg-
hurcolták. 1957 nyarán Babicz
Bélát, Gábriel Aurélt és Dohnál Je-
nõt is letartóztatták és egy nagy-
szabású kirakatpert rendeztek az
ügyükben. Természetesen semmi-
féle bûncselekményt nem követ-
tek el, mégis letöltendõ börtönbün-
tetésre ítélték õket. Dohnál Jenõt
súlyos szívállapota miatt 1959 ja-
nuárjában hazaengedték. Az állá-
sától megfosztott Dohnál Báthory
úti lakásán fogadhatta régi betege-
it. Amikor 1969-ben a kórház fel-

vette Jósa András nevét, akkor õ mondhatta el az avató-
beszédet. Késõbb szívbetegsége egyre elhatalmasodott és
1974. január 30-án elhunyt. Sírja az Északi temetõ XV.
parcellájában, a Jósa sírboltban található.

Dr. Dohnál Jenõ dombormûves emléktábláját, Tóth
Sándor szobrászmûvész alkotását 2001-ben leplezték
le a Jósa András Kórház Gyermekgyógyászati Tömbjé-
nek bejáratánál (képünkön).


