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ELISMERT HÍRMÛSOR.
A Helyi Televíziók Or-
szágos Egyesületének
múlt heti, egri találko-
zóján Helyi Érték Díjat
kapott az NYTV.

ÚJ REKTORJELÖLT.
Vassné dr. Figula
Erika fõiskolai tanárt
jelölték ki a Nyíregy-
házi Egyetem rekto-
rának. KÁLVÁRIA
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FOLYTATÓDNAK A KÁTYÚZÁSOK

Nyáron folytatódnak Nyíregyházán az útfelújítások. A munkálatok várhatóan jú-
lius elején kezdõdnek meg a városban. 2017-ben eddig 250 helyszínen volt útfelújí-
tás. Elõször a fõbb tömegközlekedési útvonalakat, majd a gyûjtõutakat, végül a ki-
sebb utakat és a szervizutakat újították fel a munkások. Jelenleg folyamatban van az
a felmérés, amely alapján eldõl, mely utcákat érinti a nyári felújítás, de sok esetben
a lakossági bejelentések is sokat segítenek a szakembereknek. A munkákra idén
nettó 100 millió forintot különített el a NYÍRVV Nonprofit Kft. saját forrásaiból. A
meleg aszfaltos kátyúzások forgalomkorlátozás mellett júliusban kezdõdnek és vár-
hatóan augusztus végére, az iskolakezdésre befejezõdnek.

Lassan itt a vakáció, és június 19-én már elindul az
elsõ turnus a nyári napközis táborokban Nyíregyházán.
Az önkormányzat az elõzõ évekhez hasonlóan 20,4 mil-
lió forinttal támogatja a táborozást. Hét helyszínen, nyolc
turnusban 1600 gyermek töltheti hasznosan a vakáció egy
részét.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is várják majd a nyári
napközis táborok a nyíregyházi általános iskolásokat. Az
önkormányzat az iskola fenntartójától függetlenül most is
lehetõséget biztosított valamennyi nyíregyházi lakcímmel
rendelkezõ, helyi általános iskolába járó gyereknek, hogy
jelentkezhessen a táborokba. Ezzel továbbra is segítséget
nyújtanak a szülõknek abban, hogy a vakáció idején né-
hány hétre megoldják a gyerekek felügyeletét, és hasznos

KÖZELEG A VAKÁCIÓ – KEZDÕDNEK A NYÁRI TÁBOROK
elfoglaltságot kínáljanak számukra. A táborokban tanárok,
pedagógiai szakemberek és edzõk foglalkoznak az isko-
lásokkal.

HÉT HELYSZÍN, NYOLC TURNUS

Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, az idei év-
ben is 20,4 millió forintot szavazott meg a közgyûlés a
nyári táborokra. Ez hét helyszínen, nyolc turnusban biz-
tosítja 1600 gyermek ingyenes táboroztatását. Akik máso-
dik turnusban is részt szeretnének venni, az önköltséget
be kell fizetniük, ebben a formában 300 gyereket tudnak
fogadni. Az ingyenesség azt jelenti, hogy a táborozás ide-
jére esõ étkezési díjat, a 2450 forintot meg kell fizetni,
valamint az igények alapján a két útvonalas autóbuszos

szállítás is pénzbe kerül, ez 2650 forint. Persze azok a
gyerekek, akik év közben étkezési kedvezményben része-
sülnek, ezt nyáron is megkapják.

KÉT HÉT MÚLVA TÁBORNYITÁS

Az elsõ tábornyitás június 19-én lesz, ekkor indul az
elsõ turnus a múzeumfalu hagyományõrzõ táborában,
valamint a Kis Vakond képességfejlesztõ táborában. Idén
is várja a gyerekeket az Úszótábor az Arany János iskolá-
ban, a Nyelvi tábor Sóstóhegyen, az Angol nyelvi tábor a
Szõlõskertben, valamint a Focitábor és a Göllesz tábor is.
A szervezõk arra törekszenek, hogy a gyerekek minél több
élményt szerezzenek, ezért változatos programokat is
kínálnak. (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Az önkormányzat, a NYÍRVV és a borbányai Petõfi Sándor Tagintézmény tavalyelõtt elindította a „Kincsek a termé-
szetben” programot, melynek keretében – immár hagyományként – a 3. a és 3. b osztály tanulói közösen ültették be
a Kossuth téri körrasztereket: telt virágú gumós begóniával, díszcsalánnal és vasfûvel. A cél az, hogy a gyerekek
megszeressék a virágokat és a zöld környezetet, majd felnõttként környezettudatosan éljenek és óvják, védjék a
természetet. A zöld gondolkodásnak egy nagyrendezvénye is zajlott a hétvégén: a 4. oldalon a THG által szervezett
Szelektív Szombatról, s más rendezvényekrõl is található képes összeállítás.

VÁROSSZÉPÍTÕ KISISKOLÁSOKVÁROSSZÉPÍTÕ KISISKOLÁSOK
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TILOS A PARKOLÁS
Az Ibolya utcán forgalmirend-válto-

zást vezettek be, így sem az úttesten,
sem a leállósávban nem szabad meg-
állni. Ezt azonban egyes jármûvezetõk
figyelmen kívül hagyják. A szabálysér-
tõkkel szemben a Közterület-felügye-
let munkatársai bírságot szabnak ki.

IFJÚSÁGI CSERE
Hat ország 25 fiatalja vett részt a

„Clever way to your future” elneve-
zésû ifjúsági csere második állomásán
Nyíregyházán, a Mustárházban. A
program ideje alatt workshopokon jár-
ták körbe a diákok az ifjúsági munka-
nélküliség témakörét.

25 ÉVES JUBILEUM
Fennállásának 25 éves évfordulóját

ünnepelte a Tûzmegelõzés Kft. A tár-
saság a munka-, tûz- és környezetvé-
delem, valamint az oktatások, képzé-
sek területén nemcsak az Észak-Alföl-
di régió, hanem hazánk egyik megha-
tározó vállalkozásává fejlõdött.

GYEREKNAP A TÛZOLTÓSÁGON
A megyében összesen 22 helyszí-

nen várták a látogatókat a „Nyitott
szertárkapuk” elnevezésû rendezvé-
nyen, gyermeknap alkalmából. A leg-
nagyobb sikere a nap folyamán a 60
tonnás tûzoltódarunak, valamint a tûz-
oltó Trabantnak volt.

ÚJ PADOK A SÓSTÓI ÚTON
A gyaloglók és kocogók kényelme

érdekében a nyíregyházi városüze-
meltetõ társaság munkatársai új pa-
dokat helyeztek el a megyeszékhe-
lyen, a Sóstói úton, így már megszé-
pült utcabútorok fogadják az arra sé-
tálókat.

ÛRHAJÓS A VÁROSBAN
Osztálytalálkozójuk megünneplé-

sére gyûltek össze Sóstón egykori kis-
várdai diákok. A boldog ünneplõ csa-
pat tagjai között egy világûrt megjárt
egykori diák, Farkas Bertalan ûrhajós,
vadászpilóta, ûrkutató is helyet fog-
lalt.

90. SZÜLETÉSNAP
90. születésnapja alkalmából Kuthy

Erzsébetet köszöntötte Tóth Imre, ön-
kormányzati képviselõ. Erzsike néni
nagyon szeret olvasni, leginkább ro-
mantikus regényeket. Két lánya és egy
dédunokája van, akikkel már koráb-
ban megünnepelte a jeles napot.

EGYMILLIÓS SEGÍTSÉG
A KÓRHÁZNAK

FELSZÁLLT A FEHÉR FÜST

NEM KORLÁTOZZÁK A HÁZI SEGÍTSÉG-
NYÚJTÁS NAPI IDÕTARTAMÁT

Ülésezett az Idõsügyi Tanács, ezúttal
egy rendkívüli helyszínen, a Szivárvány
Idõsek Otthonában. A szépkorúak elsõsor-
ban a szociális ellátásokról kaptak felvi-
lágosítást, de szó esett az Élettörténetek
címû kiadvány júniusi megjelenésérõl is,
aminek már a borítótervei is elkészültek.

2017-ben is számos változás történt a
szociális ellátások területén, illetve a házi
segítségnyújtásban. Az utóbbi lényege,
hogy a rászoruló ember továbbra is önál-
lóan, a saját otthonában élhessen, és ott
kapjon segítséget a mindennapi feladatok
elvégzéséhez, így például bevásárláshoz,
csekkfeladáshoz, takarításhoz, mosakodás-
hoz, öltözködéshez, étkezéshez.

Az ellátást a helyi önkormányzat köte-
les biztosítani a rászorulóknak, amihez
támogatást kap az államtól. Eddig mini-
mum egy, legfeljebb napi négy óra ottho-
ni gondozásra lehetett jogosultságot sze-

rezni, az ellátott egészségi állapotának
súlyosságától függõen. Januártól azonban
nem korlátozzák a házi segítségnyújtás
napi idõtartamát. Többek között errõl és a
további változásokról is rövid tájékoztatást
kaptak az Idõsügyi Tanács tagjai, akik so-
ros ülésüket ezúttal nem a városházán,
hanem a Sóstógyógyfürdõn található Szi-
várvány Idõsek Otthonában tartották. Így
a kihelyezett ülés keretében tájékozódhat-
tak az otthonban elhelyezett gondozottak
helyzetérõl is, valamint betekintést nyer-
hettek az intézményben folyó munkába,
mindennapokba is. Fintor Károlyné, az
Idõsügyi Tanács titkára elmondta, az idõ-
sek általában második gyermekkorukat
élik, de nincs mellettük senki, aki vigyáz
rájuk és óvja õket. Éppen ezért fontos, hogy
a szépkorúak tudják, milyen segítséget
kaphatnak, ha segítségre van szükségük.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

Egymillió forint értékû adományt kapott
a Jósa András Oktatókórház a MARSO
Kft.-tõl. Ezzel az egészségügyi intézmény
két alapítványát, az Egészséges Újszülöt-
tekért Alapítványt és a Beteg Gyermeke-
kért Alapítványt támogatják.

Az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány
a segítségnek köszönhetõen beszerzett két
olyan mûszert, amely a magzati szívhang-
ról ad információkat a szakembereknek.
Mindezek mellett pedig vásárolt egy 24
órás vérnyomásmérõt, amely a várandós
kismamák gondozásában nyújt segítséget.

A Beteg Gyermekekért Alapítványnak
adott támogatásból lehetõvé vált az egész-
ségügyben dolgozók továbbképzése, va-
lamint a segítség egy részét a koraszülöt-
tek mentésére fordítják, ami a megyében
évente mintegy 550 kisbabát érint.

FONTOS A CIVIL TÁMOGATÁS

Dr. Szondi Zita orvosigazgató, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház fõigazgató-helyet-

tese kifejtette, a kórház és az állami fenn-
tartó mindent megtesz annak érdekében,
hogy a betegellátáshoz szükséges eszkö-
zöket biztosítsák, de az alapítványokon
keresztül a vállalkozások és a civil szer-
vezetek adományai nagyban hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a betegek magas minõ-
ségû eszközökhöz hozzáférjenek. Az
orvosigazgató hozzátette, ezek a felaján-
lások az esélyegyenlõséget javítják, és
mindenképpen emelik az ellátás színvo-
nalát is.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

MEGVAN AZ EGYETEM ÚJ REKTORJELÖLTJE
Megválasztották a Nyíregyházi Egye-

tem rektorjelöltjét. A szenátusi ülésen
Vassné dr. Figula Erika fõiskolai tanárt je-
lölték ki a rektori feladatok ellátására.

A választásra azért volt szükség, mert a
korábbi rektor, dr. Onder Csaba felmentési
kérelmét az év elején elfogadta a köztársa-
sági elnök. Az Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma a poszt betöltésére pályázatot írt ki. A
rektori megbízás ellátására Vassné dr. Figula
Erika fõiskolai tanár nyújtott be pályázatot,
ami megfelelt az elõírt feltételeknek.

Az új rektorjelölt tervei között szerepel a
Nyíregyházi Egyetem helyzetének megerõ-
sítése, a hallgatói létszám növelése, a külön-
bözõ regionális, országos, illetve határon túli
szellemi mûhelyekkel való kapcsolatépítés,
a megye és a város vezetésével való kapcso-

lat erõsítése, vala-
mint a társadalmi in-
novációban való
szerepvállalás is.

A szavazás ered-
ménye a szenátusi
határozattal most az
Emberi Erõforrások
Minisztériumába
kerül feldolgozásra,
majd innen a Köz-
társasági Elnöki Hi-
vatalba. A köztársa-
sági elnök várható-
an augusztus 1-jétõl

fogja kiadni négyéves idõtartamra a Nyíregy-
házi Egyetem rektori tisztségére szóló meg-
bízást Vassné dr. Figula Erikának.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

Vassné
dr. Figula Erika

PÉNZÜGYI NEVELÉS
Idén 25 éves az OTP Fáy András Ala-

pítvány, a Nyíregyházi OK Oktatási Köz-
pont pedig májusban ünnepli elsõ szüle-
tésnapját. Több ezer megyei iskolás vett
részt a pénzügyi-gazdasági és gazdál-
kodási tréningjeiken. Céljuk a fiatalok
pénzügyi kultúrájának megalapozása.
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AZ EGYIK LEGJOBB HELYI HÍRADÓ NÁLUNK KÉSZÜL

Az ország legjobb helyi hírmûsorai között tartják szá-
mon a Nyíregyházi Televízió Híradóját. A Helyi Televíziók
Országos Egyesületének múlt heti, egri találkozóján kiosz-
tották a Helyi Érték Díjakat, melyen szerkesztõségünk újabb
elismeréssel gazdagodott. Tavaly a dokumentumfilmek
kategóriájában kaptunk kitüntetést, idén a Híradó pályá-
zatot találta díjra érdemesnek a szakmai zsûri.

Készülõ kerékpárút, felújított táncterem, távfûtési min-
taprojekt – ezek a témák is szerepeltek abban a márciusi
hírmûsorban, amellyel a Nyíregyházi Televízió pályázott
az újabb Helyi Érték Díjra. A szakmai zsûri döntése alap-
ján ismét a legjobbak között szerepelt a szerkesztõség: az
ország harmadik legjobb helyi Híradóját e verseny alap-
ján a Nyíregyházi Televízió készíti. Az elismerést az össze-
sen négy médiaterméket, a tévémûsor mellett a Nyíregy-
házi Naplót, a nyiregyhaza.hu-t és a hellonyiregyhaza.hu-
t készítõ Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezetõje, Zagyva
Gyula vette át az egri konferencia gálamûsorán.

ÚJRA HELYI ÉRTÉK DÍJAT KAPOTT A NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ

pedig nagyban elõmozdítja a mûsorvezetõ egész mezõny-
ben kiemelkedõ teljesítménye. Az értékelés során figyelem-
be vették a benne dolgozó szakemberek munkáját: a mûsor-
vezetõ mellett a riporterek, operatõrök teljesítményét, vala-
mint a formai elemeket, köztük például a fõcímet, az inzert-
rendszert és a díszletet – ez utóbbi éppen tavaly újult meg a
már 32 esztendõs Nyíregyházi Televízióban.

JÓK A HELYIEK
A zsûri hírmûsorokkal foglalkozó tagja, Krecz Tibor,

kommunikációs szakértõ szerint általában is nagyon jó a
helyi tévék színvonala, hiszen az itt készült anyagok a
globális hírszerkesztés sztenderdjeinek megfelelõen beil-
leszthetõk bármely televízió mûsorába. – A mércét tekint-
ve minden pályamû megütötte a szakmai átlagot. Ez azt
jelenti, hogy nem a minimumot, hanem az átlagot! A vi-
déki televíziókban nagyon helyes szakemberek nagyon
remek híradókat készítenek – fogalmazott.

FONTOS SZEREP
A helyi televíziók szerepe egyébként is felértékelõdõben

van országszerte. Az emberek szívesen kapcsolnak a tele-

pülési csatornákra, ahonnan elsõ kézbõl kapják a lokális
híreket, ráadásul magas szakmai színvonalon – utalt a díj-
átadón a helyi médiumok szerepére, szükségességére Lovass
Tibor, az egyesület elnöke. – Nagyon jó híre van a mun-
kánknak. Bármerre járunk a vezetõség, az elnökség tagjai-
val, egyrészt szívesen látnak minket, másrészt pedig na-
gyon komoly partnerként fogadnak el bennünket.

KÉPET ADUNK A VÁROSRÓL

A népes egyesületi tagságból 25 televízió 2000 órányi
tudósítást készít a közszolgálati csatornáknak, melybõl a
Nyíregyházi Televízió is jelentõsen kiveszi a részét, képet
adva az ország nézõinek a városról, a megyérõl – sokszor
élõ bejelentkezéssel vagy felvételrõl. A Nyíregyházi Televí-
ziónak messze nem ez volt az elsõ elismerése: az elmúlt
néhány esztendõben mindhárom kategóriában: a hírmûso-
rok, a magazinok és a dokumentumfilmek között is kapott
Helyi Érték Díjat szerkesztõségünk. A mostanival a pályá-
zat alapján elmondható: a szakemberek az ország legjobb
hírmûsorai között tartják számon az NYTV Híradót.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

NYTV: SZÍNVONALAS MÛHELY

Mint az értékelésben elhangzott: évek óta magas színvo-
nalú hírmûsort produkáló mûhely mûködik Nyíregyházán.
Az indoklás szerint a megtekintett anyag technikai és tartal-
mi tekintetben érett, érthetõ mûsorszám, a program sikerét

Zagyva Gyula ügyvezetõ (jobbról) átveszi a Helyi Érték
Díjat Lovass Tibortól, az egyesület elnökétõl

A Híradó stábja
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GYERMEKNAP A KOSSUTH TÉREN

Május utolsó vasárnapján Városi Gyermeknapra
várták az érdeklõdõket a Kossuth téren. Itt volt Lulu

bohóc, a Vidám Manók és többek között a Pom-Pom
Együttes is, de a kiérkezõket számos finomság, vala-
mint kézmûves és zöldség-gyümölcs vásár is várta,
na meg persze cukorágyú, a szökõkútnál Talmácsi
Ring, a Városalapítók szobránál pedig játékbiroda-
lom trambulinnal, mesekörhintával, csúszdával, aka-
dálypályás ugrálóvárral és kisvonatozással.

SZELEKTÍV SZOMBAT

Nyíregyháza önkormányzata és a TÉRSÉGI HUL-
LADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. idén is meg-

rendezte a Szelektív Szombat elnevezésû környezet-
védelmi napot a Kossuth téren, ahol egész napos
vetélkedõsorozatra hívták a gyerekeket és szüleiket.
A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett lufis bo-

hóc, arcfestõ, kreatív kuckó, Szelekt Ákos próbakuc-
kó, és kukás-konténeres autó bemutató is várta a
résztvevõket. Fellépett a 4 for Dance, az Irigy Hón-
aljmirigy és Keresztes Ildikó is.

Az Uniós Fejlesztések Nyílt Napjának ötödik állomása
volt szombaton a Nyíregyházi Állatpark. Mint elhangzott,
Nyíregyháza csaknem 30 milliárd forint forráshoz jut
ebben az uniós költségvetési ciklusban, az állatpark pe-
dig a kormány jóváhagyásával több mint 5,7 milliárd fo-
rintot fordíthat fejlesztésekre a következõ években.

A Nyíregyházi Állatpark beruházásainak egy részét már
tavaly bejelentették, azonban most számos jelentõs elem-
mel bõvült az állatpark terve. Az Uniós Fejlesztések Nyílt
Napjának programsorozatában az európai uniós támoga-
tásból megvalósult több tízezer fejlesztés közül a legiz-
galmasabbak kulisszatitkaiba tekinthettek be az érdeklõ-
dõk, de bemutatták az öt elembõl álló fejlesztési csoma-
got is:

– 1,7 milliárd forintból megépül a Blaha Lujza sétányon
a Pangea Ökocentrum, amely egy különleges szálloda és
oktatóközpont lesz (építése heteken belül kezdõdik).

– Szeptember végén indulna a látogatócentrum beru-
házása, amely Sóstó „kapuja” lesz. A létesítmény infor-
mációs bázisként és egyben a park új fõbejárataként is
funkcionál majd.

– Megújul a hópárduc kifutója és kibõvítik a fókame-
dencét is.

– Még õsszel elkezdõdhet a négy kilométer hosszú öko-
lógiai tanösvény építése.

– Elõkészítés alatt van az India-ház és egy, Európában

PROGRAMDÖMPING VOLT A HÉTVÉGÉN NYÍREGYHÁZÁN
KIBÕVÍTIK A FÓKAMEDENCÉT

ÉS INDIA-HÁZ IS ÉPÜL AZ ÁLLATPARKBAN

A RÉGÉSZEK CSAK RITKÁN ÉRZIK MAGUKAT
INDIANA JONESNAK

Igazi felfedezõ kalandtúrára invi-
tálták a Jósa András Múzeum mun-
katársai az érdeklõdõket pénteken.
A Régészet Napján egy szarmata ko-
rabeli feltárást mutattak meg a nagy-
közönségnek. Aki kedvet kapott hoz-
zá, maga áshatott ki csontvázat, vagy
végezhetett kutatást fémdetektorral,
sõt még íjászkodni is lehetett. Or-
szágszerte 20 városban rendezték
meg a Régészet Napját, ehhez kap-
csolódott a helyi múzeum is.

A szakértõk az elmúlt hetekben már
alaposan megvizsgálták a szarmata
kori feltárás leleteit. Az értékesebb tár-
gyakat össze is gyûjtötték. Kiderült,
hogy egy, a Kárpát-medencében gya-
kori nép nyomaira bukkantak.

A HONFOGLALÓK IS ELJÖTTEK
Nemcsak régészkedni lehetett a

nyílt napon, akinek kedve volt, íjjal

is célba lõhetett. Honfoglalás kori ru-
hában fogadták a gyerekeket, és
olyan eszközöket lehetett kipróbál-
ni, ami 1000 éve szinte minden csa-
ládban megtalálható volt. A játékok
mellett az is kiderült, hogy a régé-
szek munkájához nagy türelemre és
fegyelemre van szükség. Szenzáci-
ós, filmekbe illõ kincseket csak nagy
ritkán találnak.

– Egy kívülálló, aki nem lát bele
ebbe az életbe, nyilván az Indiana
Jones életérzés fordul meg a fejé-
ben, hogy olyan munkálatok foly-
nak, mint a filmekben. Természete-
sen minket is elkap idõnként ez az
érzés, ha vannak olyan folyamatok,
de nem minden nap ennyire izga-
lommal teljes – mosolygott Lu-
kácsné Nagy Márta, a Jósa András
Múzeum régésze.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A Marcus, Flóra és Fauna neveket kapták a Nyíregyházi
Állatpark fehér oroszlán hármasiker kölykei. A gondo-

zók a több száz beérkezett javaslatból választották ki, a
nagymacskákra legjellemzõbbet.

egyedülálló, 3 milliárd forintból megépülõ, a jégkorsza-
kot bemutató látványosság is.

Az Uniós Fejlesztések Nyílt Napján az állatparkban a
belépõjegy árából 10 százalékos kedvezményt kaptak a

látogatók, de bábelõadások, koncertek, kézmûves foglal-
kozások, arcfestés, kormányablak fotózás, és szerencse-
kerék játék is várta a vendégeket.

FOLYTATÓDIK A KERÉKPÁRUTAK ÉPÍTÉSE

A nyíregyházi rendezvényen dr. Kovács Ferenc pol-
gármester elmondta, a TOP forrásokból 30 milliárdot
használhat fel a város. Már elkészült a Szegfû utca
felújítása, illetve a Debreceni út és Kígyó utca csomó-
pontja, több helyen a csapadékvíz-elvezetõ hálózat
rekonstrukciója, amit folytatnak is. A tervek között
szerepel a 34 önkormányzati óvoda és 9 bölcsõde fel-
újítása, egy új kórházi óvoda építése, a Sóstó további
fejlesztése, a Bencs Villa rekonstrukciója. Egy másik
programban biztosított 7 milliárd forintos forrásból új
buszokat vásárolnak és utastájékoztató rendszert épí-
tenek ki, intermodális csomópont létesül a vasút- és
az autóbusz-állomás között, valamint folytatódik a
kerékpárutak építése is.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Gajdos László igazgató és dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter az Uniós Fejlesztések Nyílt Napján

Keresztes Ildikó is fellépett

A 4 for Dance nagy sikerû elõadása a környezetvé-
delmi napon
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FIGYELEM! KIKAPCSOLHATJÁK A MOBILTELEFONJÁT
Július elsején megszûnnek azok a feltöltõ SIM-kártyás

mobiltelefon-szolgáltatásra vonatkozó szerzõdések, ame-
lyekrõl nem nyilatkoznak az elõfizetõk. Bár még egy hó-
napjuk van azoknak, akik eddig nem tették meg az adat-
egyeztetést, a szolgáltatók felhívják a figyelmet arra, hogy
érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni mindezt, ugyanis
az ügyfélszolgálati pontokon már most egyre nagyobb
ügyfélforgalom tapasztalható.

Az év elején hatályba lépett törvény értelmében egy
elõfizetõ nevén csak korlátozott számú (egyéni elõfize-
tõnek – mobilszolgáltatónként – legfeljebb tíz, üzletinek
maximum ötven) elõre fizetõs SIM-kártya lehet. A jog-
szabály azt is elõírja, hogy új szerzõdés megkötése elõtt
is, majd a meglévõ szerzõdéseknél évente szükséges az
újbóli adategyeztetés. A szolgáltatóknak a már meglévõ

TELEKOM

A Magyar Telekom Kommunikációs Igazgatósága a
Nyíregyházi Naplónak adott válaszában hangsúlyozta:
minden érintett Dominó-ügyfelüket SMS-ben értesítik,
a gördülékenyebb ügyintézés érdekében ezeket folya-
matosan, ütemezetten küldik ki. Április 18-án elindí-
tották online adategyeztetõ felületüket is, május 22-étõl
pedig országszerte 99 postahivatalban is egyeztethetik
adataikat. Emellett az erre a célra létrehozott +36-80/
630-045-ös telefonszámon mindennap 7 és 22 óra kö-
zött, valamint a Telekom üzletekben nyitvatartási idõ-
ben is lehetõség van az adategyeztetésre.

– Azt érzékeljük, hogy a kiküldött tájékoztató SMS-sel
és a sajtómegjelenések hatására az ügyfelek elkezdtek
regisztrálni. Természetesen felkészültünk az ügyfélszolgá-
lati pontokon várható megnövekedett érdeklõdésre is.

TELENOR
– Több százezres sikeres adategyeztetést végeztünk

eddig országszerte. Folyamatosan küldünk SMS-eket a
jogszabályváltozásban érintett ügyfeleinknek. Már el-
érhetõ az online felület, ahol az adategyeztetés 0–24
órában kényelmesen, akár otthonról elvégezhetõ. Azok-
nak, akik a Telenor üzleteiben szeretnék egyeztetni az
adataikat, javasoljuk a legkevésbé forgalmas, hétköz-
nap 11 és 15 óra közötti idõszakot, hogy az ügyfelek
elkerülhessék a sorban állást. Június 1-jétõl pedig már
380 postahivatalban is elvégezhetõ mindez. A meg-
növekedett feladatmennyiség miatt esetenként elõfor-
dulhat a zsúfoltság az üzleteinkben, de mindent elkö-
vetünk, hogy a lehetõ leggyorsabban elvégezzük az
adategyeztetést – hangsúlyozta a Telenor.

VODAFONE
A Vodafone, honlapján felhívja a figyelmet arra, hogy

az ügyféllel történõ adategyeztetéshez szükség van ér-
vényes e-mail-címre, telefonszámra, a telefonszámhoz
tartozó SIM-kártyára, személyi igazolványra (vagy en-
nek hiányában útlevélre, jogosítványra), valamint lak-
címkártyára is.

– Jelenleg személyesen üzleteinkben, illetve ügyfél-
szolgálatunkon, a 1270-es telefonszámon lehet egyez-
tetni adataikat, de online is lesz erre lehetõség. Ha ké-
nyelmesen és gyorsan szeretne egyeztetni, adja meg e-
mail-címét és értesítjük, amikor elérhetõvé válik az
online felület (https://www.vodafone.hu/adategyeztetes)
– olvasható honlapjukon.

A törvényben meghatározott adategyeztetést a jövõben
minden feltöltõkártyás ügyfélnek évente el kell végezni.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: internet

GÖRDÜLÉKENYEBB ÜGYINTÉZÉSÉRT
– A törvénymódosításnak köszönhetõen egyrészt

korlátozható, hogy személyek vagy cégek az életsze-
rûnél nagyobb mennyiségû SIM-kártyás elõfizetése-
ket kössenek, és azokat tovább értékesítsék, másrészt
a gördülékenyebb ügyintézéshez is szükség van az
elõfizetõk minél pontosabb beazonosítására, ahogyan
az különbözõ közmûszolgáltatásoknál – például gáz-
vagy áramszolgáltatók – már bevett módszer.

szerzõdéseket is felül kell vizsgálniuk. Emiatt történik meg
az, hogy minden olyan ügyfél, aki elõre fizetõs SIM-kár-
tyával, közismertebb nevén kártyás mobiltelefonnal ren-
delkezik, az kap egy üzenetet, hogy 2017. június 30-áig
egyeztesse adatait személyesen vagy interneten keresz-
tül, különben a szerzõdését megszüntetik – tájékoztatta
a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét a Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság Kommunikációs Igazgatósága.

Mint megtudtuk, ha az elõfizetõ személyazonosságá-
nak ellenõrzése június 30-áig nem történik meg, tehát

eddig az idõpontig nem nyilatkozik, valamennyi elõre fi-
zetett díjú mobiltelefon-szolgáltatásra vonatkozó elõfize-
tõi szerzõdése megszûnik 2017. július 1-jén, és egy feltöl-
tõs SIM-kártyát sem használhat. Szintén megszûnik min-
den elõre fizetõs szerzõdése, és egy feltöltõs SIM-kártyát
sem használhat az a személy, akinek a megengedettnél
több elõre fizetõs mobiltelefon SIM-kártyája van, és bár
sikeresen egyeztette adatait, de arról nem nyilatkozik jú-
nius 30-áig, hogy azok közül melyeket kívánja megtarta-
ni a legfeljebb megengedett darabszámban.
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Alakuló ülését tartotta Nyíregyháza Köznevelési Ta-
nácsa. A szervezet azért jött létre, mert az elmúlt idõ-
szakban a köznevelés területén olyan változások tör-
téntek, amelyek nagymértékben befolyásolták az ok-
tató-nevelõ munkát. A város területén mûködõ vala-
mennyi intézménytípus képviselteti magát a tanácsban,
így a jövõben egyszerûbb és pontosabb lesz az infor-
mációáramlás.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése még 2016
év végén határozta el, hogy létrehozza a város Közneve-
lési Tanácsát.

ELENGEDHETETLEN A NAPRAKÉSZSÉG
Ennek oka, hogy az elmúlt idõszakban bekövetkezett,

a köznevelés területét érintõ strukturális változások nagy-
mértékben befolyásolták az oktató-nevelõ munkát folyta-
tó intézmények, a gyermekek, az alkalmazottak, a peda-
gógusok, a szülõk, valamint az intézményfenntartók min-

MEGALAKULT A KÖZNEVELÉSI TANÁCS
dennapi tevékenységét. A zökkenõmentes munka érde-
kében ezekben az intézményekben elengedhetetlen a

naprakészség és a pontosság, ezért hozta létre a város a
tanácsot.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, a Köznevelési Tanács
elnöke kifejtette, egy fórumot, egy formalizált rendszert
szerettek volna teremteni annak érdekében, hogy az ok-
tatásban részt vevõk találkozzanak az önkormányzattal.
A polgármester hozzátette, fontos, hogy a felek folyama-
tosan tájékoztassák egymást, illetve beszéljenek az okta-
tás területén felmerülõ lehetõségekrõl, problémákról an-
nak érdekében, hogy Nyíregyházán az oktatás színvonala
még magasabb legyen.

MINDEN ISKOLA RÉSZT VESZ A MUNKÁBAN
A szervezetben az önkormányzati, állami, egyházi és

civil fenntartók képviselõi, valamint felsõoktatási intézmé-
nyek és a köznevelés területén feladatot ellátó szerveze-
tek tagjai is részt vesznek. Gurbánné Papp Mária, a Nyír-
egyházi Szakképzési Centrum fõigazgatója elmondta, úgy
vélik, hogy ez a fórum segítséget nyújthat nekik ahhoz,
hogy a helyi munkaerõ-piaci igényeket még megfelelõb-
ben tudják kiszolgálni. (Szerzõ: Mikita Eszter)

Múlt hét csütörtökön tartotta májusi közgyûlését a nyír-
egyházi önkormányzat. A képviselõk többek között elfo-
gadták a város közbiztonsági koncepcióját, az elmúlt év
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint
újabb pályázatok benyújtásáról is döntöttek.

A két közgyûlés között történt eseményekrõl szóló be-
számoló után a város Közbiztonsági Koncepciójának ter-
vezete került napirendre. Papp Károly országos rendõrfõ-
kapitány az elmúlt évben a megyei jogú városok részére
tartott konferencián feladatként határozta meg, hogy a
meglévõ Közbiztonsági Koncepciójuk felülvizsgálatát a
hatályos jogszabályoknak megfelelõen végezzék el. Így
Nyíregyháza érintett szervezetei és szakemberei kidolgoz-
ták az új Közbiztonsági Koncepciót.

JAVULÓ STATISZTIKA
A Nyíregyházi Rendõrkapitányság elmúlt évi statiszti-

kája szerint évrõl évre javul a megyeszékhely közbizton-
sági helyzete. Ebben fontos szerepet kap az együttmûkö-
dés a katasztrófavédelmi igazgatósággal, a Közterület-fel-
ügyelettel és a polgárõr szervezetekkel. A koncepció emel-
lett kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, va-
lamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra.

STABIL PÉNZÜGYI HELYZET
A képviselõk beszámolót hallgattak meg az önkormány-

zat elmúlt évi költségvetésének végrehajtásáról. Mint el-
hangzott, 2016-ban az intézmények mûködése és az ön-
kormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt.
A kötelezõ feladatokat megfelelõ színvonalon látták el, az
önként vállalt feladatok a mûködés biztonságát nem befo-
lyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt,
az adóbevételek teljesítésének köszönhetõen betételhe-
lyezésre és kincstárjegy vásárlására is nyílt lehetõség.

ELFOGADTÁK A KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓT
SZÉLES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSOK

Napirendre került az elmúlt évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló is. Mind
a pénzbeli és természetbeni ellátások, mind a szolgáltatá-
sok rendszerében változások történtek. A szünidei étkez-
tetés kibõvítése, a családsegítés és gyermekjóléti szolgál-
tatás integrálása nagy horderejû változásokat eredménye-
zett a rendszerben, de érintette a gyermekek napközbeni

ellátását a kötelezõ óvodáztatás bevezetése is. Mindezek
nemcsak az önkormányzatot, mint a feladatellátás kötele-
zettjét, hanem a gyermeki jogok védelmében részt vevõ
természetes és jogi személyeket is érintik, akik a gyermek
nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képvise-
letének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkoznak.
Nyíregyháza önkormányzata széles körû pénzbeli és ter-
mészetbeni ellátásokat, valamint személyes gondoskodást
nyújtó szolgáltatásokat biztosít. 2016. január 1-jétõl a Nyír-
ségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában a Nyír-

Jászai Menyhért alpolgármester és dr. Kovács Ferenc
polgármester

Halkóné dr. Rudolf Éva, a Fidesz-
KDNP frakcióvezetõ-helyettese nagyon
fontosnak tartotta, hogy a koncepció ki-
emeli a közösségi terek támogatását. Mint
mondta, miután ez a gyermek- és ifjúság-
védelemre fókuszálódik, nem mindegy,
hogy hol töltik a szabadidejüket. Tehát ha
programokkal, élettel töltik meg ezeket,

akkor nézete szerint várható az elkövetett bûncselek-
mények csökkenése is.

Nagy László, az MSZP önkormányzati
képviselõje hangsúlyozta, a koncepciók
annyit érnek, amennyit megvalósítanak
belõle. Szerinte az látszik, hogy a köz-
biztonsági koncepciónál számos olyan
elem van, amit az élethez kellene igazí-

egyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, illetve a
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja
a gyermekjóléti alapellátási formákat, valamint ellátási
szerzõdés keretében egyházi és nem állami szervek is köz-
remûködnek a szolgáltatások nyújtásában.

RENGETEG PÁLYÁZAT

A közgyûlés elfogadta az önkormányzat elbírálás alatt
lévõ, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévõ pályáza-
tairól szóló tájékoztatót. A város az elmúlt idõszakban is
igyekezett megragadni és lekötni mind az uniós pályázati
programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által
kínált forráslehetõségeket. Ezért több pályázat benyújtása
megtörtént, és számos már benyújtott anyag pozitív elbí-
rálást kapott. A hazai és európai uniós pályázati lehetõsé-
gek mellett számos beruházás megvalósítására ad lehetõ-
séget az elsõsorban kormányzati forrásból megvalósuló
Modern Városok Program is.

ÁTALAKULÓ SZERVEZET

Elõterjesztés készült a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁL-
KODÁSI Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft. egyesülésének jelenlegi hely-
zetérõl. A közgyûlés változatlanul egyetért azzal, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékonyabb ellá-
tásának érdekében az önkormányzat többségi tulajdo-
nában lévõ TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft. egyesüljön a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás kizárólagos
tulajdonában lévõ Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.-vel, és a jogutód társaságban Nyíregyhá-
za és a társulás 50-50 százalékos üzletrésszel rendelkez-
zen. Az egyesülés elõfeltétele az ÉAK tõkeemelésének
lehetõsége.

CSAPADÉKCSATORNÁK

A képviselõk több új pályázat benyújtásáról is döntöt-
tek. A „Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyír-
egyházán” címû programmal, több mint 1 milliárd forint-
ból szeretnék folytatni a város csapadékvíz-elvezetõ csa-
tornáinak rekonstrukcióját.

MÚZEUMI FEJLESZTÉSEK

A Kubinyi Ágoston Program keretében a Muzeális in-
tézmények szakmai támogatására kiírt pályázaton közel
30 millió forintot szeretnének nyerni, amellyel a jövõre
150 éves Jósa András Múzeumot akarják fejleszteni. Emel-
lett egyetértettek a Járásszékhely múzeumok szakmai tá-
mogatására kiírt pályázatra beadott projekt tartalmával,
amellyel közel 6 millió forintot nyerhetnek a múzeumok
gyûjteményének digitális nyilvántartására.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A KÖZBIZTONSÁGRÓL IS TANÁCSKOZTAK

tani. Például a város közlekedésében összhangot kelle-
ne teremteni a lámpák és az útburkolati jelek között, ez
meglátása szerint több esetben nincs meg. Úgy véli: ha
ez rendezõdne, biztonságosabbá lehet tenni a közleke-
dést is, ami közös feladata az önkormányzatnak és a
rendõrségnek.

Béres Csaba, a Jobbik önkormány-
zati képviselõje kiemelte, örülnek an-
nak, hogy ilyen jó a hatóságok együtt-
mûködése Nyíregyházán, és hogy ja-
vulnak a város közbiztonsági adatai.
Szerinte a közbiztonság helyzetének
megítélése a lakosság körében is po-
zitív. Ettõl függetlenül a Jobbik tovább-
ra is javasolja az önkormányzati ren-
dészet felállítását.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Meghívó
lakossági fórumra

Kutyafuttató épül a Homok soron

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a Homok soron létesítendõ kutyafuttató
megvalósítása elõtt a helyi lakosok véleményé-
nek és javaslatainak megismerése érdekében
lakossági fórumot tart 2017. június 8-án 17.00
órától.

A fórumon a Polgármesteri Hivatal, a
NYÍRVV Nonprofit Kft. szakemberei, valamint
a lakókörzet önkormányzati képviselõje, dr.
Adorján Gusztáv tájékoztatják a tervekrõl a la-
kosságot.

A lakossági fórum helyszíne: Krúdy Gyula
Gimnázium ebédlõje, Nyíregyháza, Epreskert
u. 64.

Meghívó
lakossági fórumra

Kutyafuttató épül a Malomkertben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a Malomkert városrészben létesí-
tendõ kutyafuttató megvalósítása elõtt a helyi
lakosok véleményének és javaslatainak meg-
ismerése érdekében lakossági fórumot tart
2017. június 12-én 17.00 órától.

A fórumon a Polgármesteri Hivatal, a
NYÍRVV Nonprofit Kft. szakemberei, valamint
a lakókörzet önkormányzati képviselõje, Rá-
kóczi Ildikó tájékoztatják a tervekrõl a lakos-
ságot.

A lakossági fórum helyszíne: volt Benczúr
Gyula Általános Iskola aulája, Nyíregyháza,
Kert köz 6.
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„SENKIT NEM HAGYUNK HÁTRA!”

EMLÉKEZÉS DR. SZEMERSZKI MIKLÓSRA

A cím valójában egy idézet dr. Ruszin Romulusz dan-
dártábornoktól, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István
Lövészdandár parancsnokától, aki a Hõsök napi megem-
lékezés egyik szónoka volt. A város ismét méltóképpen,
három helyszínen emlékezett vasárnap világháborús hõ-
seire.

A Magyar Országgyûlés az 1924. évi XIV. törvénycik-
kel rendelkezett a világháború hõsi halottai emlékének
megünneplésérõl, ekképpen: „A nemzet soha el nem múló
hálája és elismerése jeléül, az élõ és jövõ nemzedékek
örök okulására és hõsi halottaink dicsõségére minden esz-
tendõ május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ün-
neppé avatja.” Ez volt a „Hõsök emlékünnepe”, amely
ugyan nem piros betûs a naptárban, de az sokak szívé-
ben. Nyíregyházán is komoly hagyománya volt a világhá-
ború (így, sorszám nélkül, mert annak idején nem sejtet-
ték, hogy lesz második...) hõsi halottai elõtti tisztelgésnek,
mely egyik helyszínként döntõen a Hõsök temetõjéhez
kötõdött.

SIKERÜLT MEGMENTENI

Ahhoz a ma már kertvárosi sírkerthez, amely a jelenle-
gi Magyarország területén az egyik legnagyobb, s több
mint tucatnyi nemzet közel háromezer katonája alussza MÉLTÓ UTÓDOK

Arról, hogyan alakult ki e maga nemében különleges
kegyeleti park, a lapunk helytörténésze, Ilyés Gábor által
2014-ben kiadott Hõsök temetõje címû kiadvány ír rész-
letesen. Röviden csak annyit: Nyíregyházán volt egy je-
lentõs barakk-kórház a háború idején, s az elhunytak vá-
rosunk földjébe kerültek – legyenek bármilyen nemzeti-
ségûek. A hõs honvédõk utódai nevében a bevezetõben
már idézett dandártábornok mondott ünnepi beszédet a
rendezvény elsõ állomásán. A „senkit nem hagyunk hát-
ra”-elv azt jelenti, hogy legyen szó bármilyen bevetésrõl,
misszióról, mindenkit hazahoznak vagy így, vagy úgy, s
ez a tudat szerinte sokat jelent a sereg tagjainak. – A ma-
gyar katona méltó utódja elõdeinek, hiszen bátorságát,
hõsiességét bizonyítja most is a világ számos pontján bé-
kefenntartóként – utalt dr. Ruszin Romulusz a mai felada-
tokra.

FÕHAJTÁS HÁROM HELYSZÍNEN

A megemlékezéssorozat két másik helyszínen folytató-
dott. Egyrészt az 1928-ban, Horthy Miklós kormányzó je-
lenlétében leleplezett világháborús emlékmûnél a Hõsök
terén, ahol Kertész József százados, a Magyar Honvédség
6. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodájának megbí-
zott irodavezetõje tartott múltidézést, melyben kiemelte:
elõdeink áldozatvállalása nem volt hiábavaló, hiszen máig
hatóan erõsíti a nemzettudatot. Az Északi temetõben pe-
dig a II. világháborús emlékmû elõtt hajtottak fejet, ahol
Róka Zsolt, a megyei temetkezési kft. ügyvezetõje tartott
beszédet, hangsúlyozva, hogy az életáldozat az áldozat-

vállalás legmagasabb formája. Az emlékezés mindhárom
helyszínén elhelyezték a tisztelet virágait is.

ÚJABB FORRÁS
A HÕSÖK TEMETÕJÉRE

Újabb, mert a városvezetés már 2014-ben is igyeke-
zett a II. világháború után elhanyagolt, majd egyesüle-
tek, diákok, magánszemélyek által felkarolt sírparkot
újra méltó állapotba hozni. Ennek következõ lépése
lehet egy pályázat, melyet az önkormányzat az I. vi-
lágháborús hadisírok és emlékmûvek felújítása témá-
ban nyújtott be. Célja a hadisírok és emlékmûvek ál-
lagmegõrzõ karbantartása és felújítása, hogy ily mó-
don ébren tartsa az I. világháborúval kapcsolatos társa-
dalmi emlékezetet, s hozzájáruljon a közös értékek, a
történelem és a kultúrán alapuló magyar és európai
identitás erõsítéséhez. A 100 százalékban támogatott,
80 millió forintos beruházás tartalmazza például több
száz sisakos sírkõ felújítását, új alapok és sírkövek el-
készítését, új fémtáblákat, és a sírkövek tisztítását, imp-
regnálását, feliratozását. A jelenlegi vörös salakkal bo-
rított sétány helyett, 572 négyzetméteren, díszburko-
lattal ellátott sétányt alakítanak ki, és kezelik, felfrissítik
a növényzetet is. A kopjafás-, a turul- és a megemléke-
zések központi helyéül szolgáló fõ emlékmûvet szin-
tén felújítják. – A célunk egyrészt az, hogy egy gondo-
zott kegyeleti parkban emlékezhessenek mindazok,
akiknek Nyíregyházán vannak eltemetve a szeretteik.
Másrészt, hogy a munkálatok elvégzése után a felújí-
tott sírhelyek és emlékmûvek hosszú évekre biztosítsák
a méltó tiszteletadás helyszínét – fogalmazott kérdé-
sünkre dr. Kovács Ferenc polgármester.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Május 30-án családja, tanítványai és volt munka-
társai búcsúztatták dr. Szemerszki Miklóst. Az alábbi
nekrológot volt munkatársai nevében Csabai Lászlóné,
volt polgármester juttatta el szerkesztõségünkhöz.

Dr. Szemerszki Miklós közel 25 évig tanított a város
különbözõ középiskoláiban, gimnazistákat, szakközép-
iskolásokat és felnõtteket. A Kossuth Lajos és Vasvári Pál
Gimnázium igazgatójaként, nemcsak a matematikát

igyekezett megszerettetni, de odafigyelt a fiatalok tovább-
tanulására is. Segítette, hogy a hátrányos helyzetû, tehetsé-
ges gyerekek ösztöndíjat kapjanak, és továbbtanulhassanak. 

1971–1989. között a Nyíregyházi Városi Tanács oktatá-
si osztályát vezette, az MSZMP városi titkára, majd az
MSZMP elsõ titkára volt. Szerény, segítõkész, jó szerve-
zõkészséggel rendelkezõ vezetõ, aki szerette a fiatalokat,
és bízott bennük. Abban az idõszakban, amikor beleszó-
lása volt az oktatási intézmények vezetõi kinevezésébe,

nagyon sok fiatalt neveztek ki vezetõnek, akik aztán
évtizedekig magas színvonalon irányították intézmé-
nyeiket.

Komoly érdeme, hogy Nyíregyházán konfliktusmen-
tesen ment végbe a rendszerváltás és valamennyi
MSZMP pártvagyon a nyíregyházi önkormányzat tu-
lajdonába került.

Mi, akik ismertük, szerettük, tiszteltük, emlékét meg-
õrizzük!

NEKROLÓG

ott örök álmát. Mondhatnánk: békében, de ez nem volt
mindig így, amire dr. Ulrich Attila alpolgármester is utalt
köszöntõjében. – A szocializmus idejében a felszámolás
veszélye fenyegette a sírkertet, amit aztán, a civileknek is
hála, sikerült az enyészettõl megmenteni. Most gyakran
keresik fel külföldi diplomaták és magánszemélyek, s nyug-
tázzák: Nyíregyháza kellõképpen megadja a végtisztes-
séget mindenkinek – mondta. Mint ismert: a II. világhábo-
rú után a „felszabadító” szovjet katonák elõtt kellett tisz-
telegni, a saját hõseink elõtti fõhajtás nem lehetett általá-
nos.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester a Hõsök temetõjében
emlékezett a város nevében (Fotó: Hudivók Róbert)

A Magyar Takarodó is elhangzott trombitán mindhárom helyszínen, így a Hõsök terén, az ország egyik legszebb
világháborús emlékmûvénél is (Fotó: Kohut Árpád)
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TE IS LEHETSZ
NYELVZSENI!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet
tanulni, õk sem gondolták, hogy ilyen sikeres
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos
nyelvtanulónak tartotta magát,  27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt bizonyítványuk.
Életük nagy felfedezésének érzik a módszer-
rel való megismerkedést. Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig tizenhárom 
nyelvbõl szerzett középfokú
nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18
éves „kreatív nyelvtanuló”,
negyedikes gimnazistaként
már tíz nyelvbõl vizsgázott si-
keresen, teljesítménye korosz-
tályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy-
havonta tettek középfokú

nyelvvizsgát, a felké-
szüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem,
manapság gyakori, hogy a kö-
zépfokú nyelvvizsga hiánya mi-

att a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó 27

nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni
bajnoka Magyarországon. Három dolog,
amiért érdemes ezzel a tananyaggal ta-
nulni:

1. A könyvben szereplõ 8000 kétnyelvû
mondatrész, mondat és a hanganyag meg-

tanít beszélni – tanári segítség
nélkül.

2. A könyv tartalmazza a
középfokú nyelvvizsga nyel-
vi anyagát – ezt a lányok
eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újra-
kezdésre, szinten tartásra,
sõt – újra elõvéve – bármi-
kor felfrissíthetjük vele

nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kel-
lene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon
található, illetve az elõadáson, ahol el-
mondjuk a titkot, hogyan lehet minden
olyan emberbõl sikeres nyelvtanuló, aki va-
lóban komolyan gondolja, hogy elsajátít
egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója Nyíregyházán!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetõk és 21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban (Szabadság tér 9.) 2017. június
10-én (szombat) 10–12 óráig és június 16-án (péntek) 17–19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés: Hudi Tibor 06-30/318-4953

1+1+1 AKCIÓ! –50%
1 db tananyag + 1 db online gyakorló + 1 db nyelvvizsga felkészítõ

CSOMAGÁR: 55 970 Ft helyett most 27 990 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

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

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
június 16. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

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

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

KERÉKPÁROK A VASVÁRIBAN
Nyíregyháza Megyei Jogú Város min-

den évben bõkezûen támogatja a diák-
sportot. A Nyíregyházi Vasvári Pál Gim-
názium ebbõl a forrásból vásárolt a Diák
Sportegyesület részére 20 kerékpárt, ez-
zel is segítve a mindennapos testneve-
lésórákat és az osztálykirándulásokat, a
mozgás, a természetjárás népszerûsítését.
2017. május 30-án egy sóstói kerékpár-

túrával vették birtokba a vasváris diákok
az új sporteszközöket. A kerékpáravatón
részt vett a Nyíregyházáról származó,
jelenleg Amerikában élõ Ugyan Anita is,
aki elsõ magyar nõi hegymászóként fel-
jutott a Mount Everest csúcsára. Így a
sportolónõ személyes példájával is mo-
tiválta a mozgás iránt elkötelezett vas-
várisokat.

NÉGYEN KÖZÖSEN
A TÖRTÉNELEM EMLÉKEIÉRT

Négy ország múzeumainak – Nyíregy-
háza, Szatmárnémeti, Ungvár, Kassa – ve-
zetõi kötöttek együttmûködési megállapo-
dást a Jósa András Múzeumban. A szerzõ-
déssel a felek amellett, hogy tovább sze-

retnék erõsíteni a már meglévõ kapcsola-
tokat, közös, határon átívelõ pályázatot ter-
veznek megvalósítani, de cél még a kiállí-
tások cseréje és a kölcsönös tapasztalatszer-
zés elõmozdítása is.
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VÉGET ÉRT LAJOS BÁCSIÉK KÁLVÁRIÁJA
Egy-egy pár cipõ, néhány pulóver, nadrág, alsónemûk.

Április 27-én öt táskába kellett összecsomagolnia életét
Szabó Lajos polgárõrnek, a Szpari örökös szurkolójának,
akit otthonából kilakoltattak és a feleségével együtt az
utcára került. Pontosabban került volna! Egy hónapnyi
panzióban töltött éjszaka után ugyanis úgy tûnik, véget
ért a kálváriájuk. Albérletet kaptak, és ahogy õ mondja,
végre folytathatja a „régi”, nem mindennapi életét.

Talán kevesen vannak Nyíregyházán, akik ne ismernék
Szabó Lajost. Hétfõtõl péntekig polgárõr egyenruhában
járja a várost – reggelente az evangélikus általános iskola
elõtt teljesít szolgálatot, kíséri át a gyerekeket a zebrán,
délután fél kettõtõl a kossuthos gimnazistákra figyel –,
vasárnap pedig magára veszi kék színû kabátját, piros-
kék szparis sálját, és nem felejti el felaggatni a szparis ki-
tûzõjét, sapkáját, gyûrûjét, jelvényét, karperecét, nyakken-
dõjét és aranyozott nyakláncát sem – benne a szöveggel:
Hajrá Szpari. Persze, ezek mellett elengedhetetlen kellék

rehajtónak a lakásunkat. Tragédia volt. Én aznap reggel
még utoljára elmentem az evangélikus iskolához, hogy
vigyázzak a gyerekekre, és mikor hazaértem, akkor lát-
tam, hogy a háztömbünk elõtt ott áll a rendõrségi autó.
Mikor felértem a lakásba, már cserélték le a zárunkat, a
rendõrség pedig a végrehajtókat, meg az új lakót kísérte
el. 20 perc alatt mindent lepapíroztak, mi pedig a felesé-
gemmel, Jutkával öt táskába bepakoltuk a legszüksége-
sebb holmijainkat és igazából kitettek minket a saját há-
zunkból. Még mindig azt mondom, hogy jogtalanul vet-
ték el és ezt soha nem fogom elfogadni.

„MINDENKI CSAK BIZTATOTT”

Lajos bácsiéknak hamar segítõik akadtak és a kilakolta-
tás utáni estéket is panzióban tölthették. Történetük felke-
rült a Facebookra, aminek köszönhetõen, sokan melléjük
álltak.

– Miután beköltöztünk a panzióba, éreztem, már jó
kezekben vagyunk és bíztam benne, hogy jóra fordul majd
az életünk. Mivel felkerültünk az internetre, sokan felis-
mertek az utcán is, odajöttek hozzám, leszólítottak, biz-
tattak. A kossuthos diákok például nem kértek virágot a
ballagási ünnepségükre, mert elhatározták, hogy az arra
szánt összeget inkább nekem adják. Ezt sosem felejtem el
nekik, mindig hálás leszek. Persze, mindennap nehézsé-
gekkel is kellett szembesülnünk. Saját pénzbõl nem tud-
tuk volna fizetni se a panziót, se az albérletet. Az idõ pe-
dig ketyegett. 30 napunk volt arra, hogy mindent elhoz-

zunk a régi lakásunkból, de úgy tûnt, nincs megoldás arra,
hogy ne kerüljünk az utcára.

FOLYTON ELUTASÍTOTTÁK

Lajos bácsiék híre hamar eljutott a Nyíregyháza Sparta-
cus vezetéséhez és Révész Bálinthoz, akik felajánlották,
hogy kifizetik havonta az albérlet díját – sõt, még a köl-
töztetésben is segítenek –, nekik csak a rezsit kell.

– Közel egy tucat albérletet megnéztünk, de mindenhol
elutasítottak. Volt, ahol azért nem nekünk adták ki, mert
úgy gondolták, minket kitettek az utcára, úgyse tudjuk majd
fizetni, de indok volt az is, hogy túl öregek vagyunk, egy
helyen pedig az ajtón sem jutottam be. Meglátott az idõs
hölgy és azt mondta, nem vagyok neki szimpatikus, így
meg sem nézhetem a lakást. Torka szakadtából ordibált
velem, mai napig nem értem, hogy miért. Az utolsó elõtti
héten aztán hajnalok hajnalán az ágyból rángattak ki, hogy
úgy tûnik, van egy szabad albérlet, gyorsan készüljek el.
Megnéztük és szerencsére mi kaptuk meg. Egy nagyon
szép lakás, 2 szoba van benne, tágas. Most már nyugod-
tan alszunk Jutkával. Azóta már a holmijaink nagy részét
is áthoztuk ide, kezd otthonossá válni a kis lakásunk. Kö-
zel hetvenévesek vagyunk, göröngyös út áll mögöttünk,
de talán most már minden rendben lesz és nyugodtan él-
hetjük az életünket. Hogy mit is mondhatnék? Nagyon
köszönünk mindent a segítõknek, és persze: HAJRÁ
SZPARI, HAJRÁ SZPARIKA, HAJRÁ NYÍREGYHÁZA!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

a Spartacus dossziéja is, hiszen ebbe vezeti a meccsek
után az adatokat. Kétszer infarktust kapott a lelátón, az
elvesztett meccsek miatt tapasztalt már magán depresszi-
óra utaló tüneteket, fájt a feje, volt fülzúgása, 1978. már-
cius 24-én pedig még a saját esküvõjérõl is elkésett. Mint
mondja, neki három dologból tevõdik össze az élete:
SZPARI, GYEREKEK, POLGÁRÕRSÉG.

„HIHETETLEN VOLT AZ EGÉSZ”

Tavaly augusztusban azonban váratlan fordulatot vett
az életük. Nem bírták fizetni a hitelt, és a bank jelezte,
elveszik a házukat.

– Kész kálvária volt az életünk, még mindig hihetetlen
az egész történet – kezdi a visszaemlékezést Lajos bácsi.
– Bíztunk benne, hogy ez biztosan csak egy rossz vicc,
idén márciusig csend is volt, nem is keresett minket senki
sem. Aztán egyszer csak kaptunk egy levelet, amiben az
állt, hogy április 29-én, reggel 9-kor át kell adnunk a vég-

MEDÁRD NAPI MEGNYITÓ
– ÜNNEPI KÖNYVHÉT

A NYÍREGYHÁZI KOSSUTH TÉREN
Ami állandó, az a Szép versek, a Körkép, Az év

novellái – és az esõ, vagy csak egy nyári zápor. Június
8-án 15 órakor nyílik a 88. Ünnepi Könyvhét és 16.
Gyermekkönyvnapok. A köszöntõk után jön a dísz-
vendég, Zalán Tibor, József Attila-díjas költõ, író, dra-
maturg megnyitója. Zalán Tibor a Háry – a rettentõ
magyar vitéz mesével jelenik meg az idei könyvün-
nepen. Csütörtökön, pénteken és szombaton megele-
venedik, és közönségtalálkozóktól, író-olvasó találko-
zóktól lesz hangos a belváros. Bemutatja majd Kül-
lõk, sávok címû legfrissebb verseskötetét a költõ-ta-
nár Nagy Zsuka. Itt lesz a gyerekek kedvence, Kala-
pos Éva Veronika, Ésik Sándor a bloggerekkel, Balla
M. Anna, Sipos László és Schein Gábor. Bemutatko-
zik Finy Petra, Petõcz András, Gyuris Tibor filmregé-
nye, és szombaton az Alkalomadtán szerzõje: Hegyi
Barbara. Részletek a 13. oldalon.

EMLÉKTÚRA AKADÁLYOKKAL

A Dialóg Nyugdíjas Egyesület – együtt a Nyugodt
Életért, illetve a Simeon és Anna Egyesülettel – em-
lékkirándulást szervezett Arany János születésének
100. évfordulója és a Szent László király Emlékéve
alkalmából. Az útvonal Geszt–Nagyszalonta–Nagy-
várad volt.

Lajos bácsi szurkolásától hangos vasárnaponként
a stadion (Fotó: Trifonov Éva)

Lajos bácsi hosszú évek óta vigyáz a gyerekek biztonságára
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FOTÓKIÁLLÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN

A Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium alkalma-
zott fotográfus szakos diákjainak végsõ-záró kiállítása
látható a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében.

Csutkai Csaba tanítványainak bemutatóját dr. Karádi
Zsolt fõiskolai tanár és Baracsi Endre, a megyei köz-
gyûlés alelnöke ajánlotta a közönségnek.

MEGÚJULT BEMES JÁTSZÓTÉR

Május 29-én a gyerekek birtokba vehették az elké-
szült új játszóteret a Bem József Általános Iskola ud-
varán, ami a szülõk, az iskola diáksport egyesülete, a
Bem DSE és pályázati forrás segítségével valósulha-
tott meg.

VIRÁGÜLTETÉS

A Bem József Általános Iskola diákjaival ültetett vi-
rágokat a NYÍRVV Nonprofit Kft. a Szent Miklós té-
ren. A 22 negyedik osztályos gyermek cseppecske vi-
rágot és verbenát ültetett a belvárosi virágágyásokba.

FÕDÍJAS OKOSKESZTYÛ

Május 24-én tartották a 26. Országos Ifjúsági Tudo-
mányos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjáta-
dó ünnepségét az Ericsson Magyarország Konferen-
ciaközpontjában. Elsõ díjat nyert a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum Bánki Donát Mûszaki Középiskolá-
ja és Kollégiuma tanulójának, Tóth Bencének a talál-
mánya, a jelnyelv tanulását megkönnyítõ okoskesztyû.

A néptáncé volt a fõszerep május 27-én, szombaton a
Váci Mihály Kulturális Központban, ahol a színházterem
nagyszínpadát közel 700 gyermek vette birtokba az im-
már 31. alkalommal megrendezett Pulyabálon.

Az Igrice Néptáncegyüttes Nyíregyháza Megyei Jogú
Város támogatásával idén is megrendezte a térség leg-
ismertebb gyermek- és ifjúsági néptánctalálkozóját. A
versennyel összekötött program döntõjében négy kor-
csoport mérte össze tudását az óvodás korúaktól a kö-
zépiskolás korosztályig. Az 5 tagú szakmai zsûri az
arany, az ezüst és a bronz minõsítések mellett a peda-

TÖBB SZÁZ GYERMEK TÁNCOLT A
PULYABÁLON

RÖVID HÍREK

Ünnepélyes keretek között átadták a Vásárhelyi Lász-
ló Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény új székhelyis-
koláját a Bethlen Gábor utcán. Több tanszakon most már
modern körülmények között zajlik a 6–22 éves korú fia-
talok mûvészeti nevelése.

A történelmi egyházak képviselõi megáldották és
megszentelték a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény új épületét. A belvárosi székhelyet
már 2016 szeptemberében birtokukba vették a diákok

FELAVATTÁK A VLAMI SZÉKHELYÉT

gógiai, az alkotói munkásságot, az énekesi és a szóló-
táncosi teljesítményeket is értékelte, illetve különdíjjal
jutalmazta.

Ebben az évben a zsûri felkérést kapott arra is, hogy a
következõ év januárjában Budapesten megrendezendõ
Országos Néptáncantológiára javasoljon produkciókat,
ezzel a Pulyabálon szerzett eredmények még értékeseb-
bek a táncegyüttesek számára.

A produkciók magas színvonalát jelzi, hogy az 5 tagú
szakmai testület 11 arany minõsítést és 8 különdíjat ítélt
oda. A legmagasabb elismerést, a fesztiváldíjat idén a nyír-
egyházi Topogó Táncegyüttes kapta meg.

és az õket felkészítõ tanárok, az ünnepélyes átadóün-
nepségre azonban a VLAMI és a Nyírség Táncegyüttes
nagyszabású gálamûsorának napján került sor.

Demarcsek Zsuzsa, a Vásárhelyi László Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény igazgatója elmondta, az örök-
lõdés, a hagyomány átadása, illetve az a felmenõ rend-
szerû képzés az, amit megvalósítanak az iskolában. Az
igazgató kifejtette, jó látni, hogy a gyerekek az évek
során hogyan fejlõdnek, illetve végigkísérhetõ az út is,
amely a Nyírség Táncegyüttesig vezet. Az iskolában a
gyerekek egymástól is tanulnak. A nagyobbak odafigyel-
nek a kicsikre, de a kicsiktõl is nagyon sokat tanulnak a
nagyok. A 19 éve mûködõ iskolában néptáncot és nép-
zenét, moderntáncot, képzõmûvészetet, valamint szín-
játszást tanulhatnak a diákok hatéves kortól egészen 22
éves korukig. Az épületátadót követõen a Vásárhelyi
László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény képzõmû-
vészet tanszakos diákjainak nyílt kiállítása a Váci Mi-
hály Kulturális Központban, majd színpadi produkciók-
kal folytatódott az ünnepség.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

Ötödik alkalommal rendezték meg a Sóstói Múzeum-
faluban az Arany tehetségnapot, amelyen a diákok szí-
nes produkciókkal léptek a közönség elé.

A rendezvényen a Nyíregyházi Arany János Általános
Iskola és Kollégium, a Szabó Lõrinc Tagintézmény, a Szõ-
lõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény és Kollégium,
valamint a Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvû Tag-
intézmény diákjai léptek fel. A tanulók mesét mondtak,
énekeltek, valamint aerobik- és drámaprodukciókkal lep-
ték meg egymást, társaikat és tanáraikat.

ARANYOS TEHETSÉGEK
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BRILLÍROZTAK A „FIZIMISKÁK”!
Ha arra kérnénk a magyar diákokat, hogy rangsorolják

tantárgyaikat, a fizika – a kémiával karöltve – szinte bizo-
nyos, hogy a sor végére kerülne, ugyanis ezek azok, ame-
lyeket a fiatalok a legkevésbé szeretnek. Hogy ne váras-
son magára azonban sokat az, hogy kikerüljenek az isko-
lapadokból az új Jedlik Ányosok – elsõ villanymotor meg-
alkotója –, vagy éppen a Bródy Imrék – az õ nevéhez kap-
csolódik a nemesgázzal töltés ötlete –, a probléma orvos-
lása érdekében õrületes show-kkal és versenyekkel céloz-
zák meg a diákokat, hogy a fizika még emberközelibbé
váljon számukra... Nyíregyházán is!

Így volt ez a közelmúltban megtartott Bródy Imre Or-
szágos Fizika Kísérletversenyen is, aminek a  Nyíregyházi
Egyetem épülete adott otthont.

A HATÁRON TÚLRÓL IS
Maga a megmérettetés alapötlete egyébként már

közel 10 éves múltra tekint vissza. A versenyt eredeti-
leg még Kiss Lászlóné, a Nyíregyházi Arany János
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgató-
helyettese indította „Aranyos Fizika” néven. Az idõk
folyamán azonban országossá nõtte ki magát a ver-
seny – sõt még a határon túlról is érkeznek résztvevõk
–, s mára már a Nyíregyházi Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium, valamint a Nyíregyhá-
zi Egyetem szervezésében rendezik meg, Bródy Imre
Országos Fizika Kísérletverseny néven.

A diákokra persze nem mindennapi megmérettetések
vártak, több kategória közül is választhattak. Építhettek

szélkereket, hõerõgépet, hajítógépet, óriás méretû
trebuchet-t (katapult), vagy éppen egy saját készítésû elekt-
ronikai eszközt, de bemutathatták kedvenc fizikai kísérle-
tüket is – tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Beszeda Imre,
a Nyíregyházi Egyetem oktatója.

HÕLÉGBALLONTÓL A SZÉLKERÉKIG

– Nagy népszerûségnek örvendett a hajítógépmodell
építése, amivel egy teniszlabdát kellett elhajítani a lehetõ
legnagyobb távolságra. Az elsõ néhány évben is rengete-
gen jelentkeztek rá, viszont egyre komolyabb és erõsebb
hajítógépeket készítettek a versenyzõk, amikkel néha a
100 méteres távolságot is elérték – és ezek már veszélye-
sek voltak –, így szigorítottunk a kiíráson, és csak

„trebuchet” típusú hajítógépet lehetett készíteni, ami ma-
ximum 10 kilogramm súllyal mûködhetett. Ezzel csak kb.
30–40 méterre tudták eldobni a labdát. A hõlégballonok
legfeljebb 60 literes szemeteszsákból készülhettek. A zsák-
ban levõ levegõt fel kellett melegíteni, majd fölengedni. Az
gyõzött, akinek a modellje hosszabb ideig tartózkodott a
levegõben. Közkedvelt még a teheremelõ elektromágnes
készítése is, amit egy 4,5 V-os laposelemmel lehetett mû-
ködtetni. Az nyert, aki nagyobb terhet tudott vele fölemel-
ni, de kiemelhetném a hõerõgépmodellek építését is, amik
újrahasznosítható anyagok felhasználásával készültek.

A versenyzõknek több hónap állt rendelkezésére a fel-
készülésre. A gyõztesek között mintegy 250 000 forint
értékû tárgynyereményt osztottak ki.

„EMBERKÖZELI” FIZIKA

– Ellentmondásos tény, hogy bár jelenleg nagy hiány
van természettudományos és mûszaki végzettségû szak-
emberekbõl, a felsõoktatásban az utóbbi években a ter-
mészettudományok területén mégis hallgatói létszámcsök-
kenés volt tapasztalható. A probléma orvoslása érdeké-
ben olyan rendezvényekkel, elõadásokkal, kísérletbe-
mutatókkal és fizikakísérlet-versenyek szervezésével cé-
lozzuk meg a közép- és általános iskolásokat, melyeken
lehetõséget biztosítunk az érdeklõdõ diákok számára, hogy
ötleteiket konkrét formában is megvalósíthassák, tehetsé-
güket kibontakoztathassák, és a kísérletezés élményét meg-
tapasztalják. Úgy gondoljuk, hogy ezek hatására a fizika
„emberközelibbé” válik és nem fogják elveszíteni érdek-
lõdésüket – tette hozzá dr. Beszeda Imre.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Több mint kétezer résztvevõje volt a Nyugdíjas
Klubok és Idõsek „Életet az Éveknek” Országos
Szövetsége és a Richter Gedeon Nyrt. által szer-
vezett egészségügyi felvilágosító vetélkedõnek,
amelynek témái az érelmeszesedés és az
Alzheimer-kór betegségek voltak.

Ismeretszerzés, kutatás, közös tanakodás és iz-
galmas várakozás jellemezte a tizenkilencedik al-
kalommal megszervezett egészségügyi felvilágo-
sító vetélkedõt. Olykor zajos viták is kísérték a
tesztkitöltést, mivel tétje is volt a versenynek. A
megmérettetésben 51 Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar és Békés megyében mûködõ klub vett
részt. A versenybõl a legkisebb településen élõk
sem maradtak ki, mivel az információs kiadvá-
nyokat és a teszteket postai úton kapták meg.

A vetélkedõ nemcsak a szellemi frissességet
segíti elõ, hanem az egészségtudatos magatartás
kialakulását is. A programot támogató Richter
Gedeon Nyrt. a hazai gyógyszergyártás megha-
tározó képviselõjeként fontosnak tartja az objek-
tív betegtájékoztatást, különösen a nyugdíjas-

Tanultak és játszottak az egészségért

korúak körében. A verseny, a tesztek közös kitöl-
tése a társas kapcsolati háló erõsítését is elõsegí-
tette, ami egyfajta társadalmi védõfaktor, és az
idõsebb korosztály számára kiemelten fontos.

2017. május 25.

A verseny dobogós helyezettjei
és a megyei vezetõk

A hajítógépekkel negyven méterre is el tudták dobni
a labdát
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2017. évi Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyíregyházi
mûvészek részére Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére.

Az ösztöndíjak célja, hogy segítse a városban élô tehetséges alkotómûvészek mun-
káját, mûvészi fejlôdését, továbbá kedvezô feltételeket teremtsen a formanyelvében
és tartalmában korszerû színvonalas mûvek létrehozásához.

Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan nyíregyházi mûvész (festô, grafikus, szob-
rász, iparmûvész, fotográfus), aki tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesü-
letének, vagy a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének és már önálló mû-
vészi tevékenységet tud felmutatni.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok a mûvészek, akik a meghirdetett idôtartam
alatt más itthoni vagy külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek, vagy DLA ösztöndí-
jasok.

A pályázatokat szakértôi javaslatok alapján a polgármester közremûködésével
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bi-
zottsága bírálja el.

Ösztöndíjkeret: 2 fô/év
Az ösztöndíj bruttó összege: 100 000 Ft/hó/fô
Az ösztöndíj idôtartama: egy év
Nyíregyháza Megyei Jogú Város képzômûvészeti ösztöndíjasai 2018. év augusz-

tus hónapban a Városi Galéria Pál Gyula Termében megrendezendô beszámoló
kiállításon adnak számot elvégzett munkájukról, illetve egy munkát felajánlanak a
városnak az ösztöndíjért cserébe.

A pályázatokat személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köz-
nevelési, Kulturális és Sport Bizottságához (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A szo-
ba) 2017. június 14. napjáig lehet benyújtani.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Beadási határidô: 2017. június 14. (szerda) 16.00 óra
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
1./ A pályázó eddigi munkásságát ismertetô szakmai önéletrajzot (mely tartal-

mazza a MAOE tagsági könyv számát vagy a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szö-
vetségi tagságáról szóló nyilatkozatát).

2./ Az ösztöndíj idôtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munka-
tervet).

3./ Az eddigi mûvészeti tevékenységet bemutató dokumentációt.
4./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást.
A mûvek beadásának helye: Városi Galéria, 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12.
Idôpontja: 2017. június 14. (8.00–14.00 óra között)
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatár-

sától, Szabó Tamás kulturális referenstôl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetô.

PÜNKÖSDI KIRÁLYT VÁLASZTANAK A MÚZEUMFALUBAN
Zöld ágakkal díszített kapufélfák és ünnepi díszbe öl-

töztetett templom várja 2017. június 5-én, hétfõn a lá-
togatókat a Sóstói Múzeumfaluban. A hagyományoknak
megfelelõen néptáncosok közremûködésével feleleve-
nítik a pünkösdi népszokásokat, többek között ügyessé-
gi próbákkal megválasztják az új pünkösdi királyt is, akit
kiváltságai egy évig illetnek meg.

A program a skanzen fogadóépületében kezdõdik, ahol
az érdeklõdõk régi tárgyak üzeneteinek megfejtéséhez kap-
nak segítséget egy rendkívüli tárlatvezetésnek köszönhetõ-
en. A nyíló kamarakiállítás a néprajzi gyûjtemény új szer-
zeményeibõl ad válogatást. A pünkösdi népszokásokat a
nyíregyházi Lókötõ Táncegyüttes ifjú táncosai közremûkö-
désével ismerhetik meg a látogatók. Mûsorukban a falusi
fiatalok egykori pünkösdölõ játékai mellett a pünkösdi ki-
rálynéválasztás szokása elevenedik meg. Az összeállítás a
májusfa lebontásával, kitáncolásával végzõdik, melybe a
Sóstói Múzeumfalu vendégei is bekapcsolódhatnak.

FELLÉP AZ EVERDANCE IS
A délután folyamán fellép az Everdance társulata, akik

saját bevallásuk szerint felhasználják és õrzik a magyar
néptánc motívumait, ugyanakkor olyan produkciókat ál-
lítanak színpadra, melyek látványos színpadi, hangzás- és
ritmusvilágukkal, show-jellegüknél fogva szélesebb réte-
geket szórakoztatnak. A skanzen fõterén felállított színpa-
don most elsõ alkalommal koncertezik a Zûrös Banda. A
zenekar nagy nemzetközi sikert tudhat maga mögött, mi-
vel elsõ lemezüket beválasztották a legrangosabb világ-
zenei toplista, a berlini központú World Music Charts

Europe elsõ húsz helyezettje közé. A nap során a Sóstói
Múzeumfalu vendége lesz a Nyíregyházi Méhészek Egye-
sülete, akik látványkaptárban bemutatják a méhek titkos
életét, és lehetõséget biztosítanak a pergetés kipróbálásá-
ra. A program egyik csúcspontja a pünkösdi királyválasz-
tás lesz. Két korcsoportban keresik a jelölteket, akik ügyes-
ségi próbákban mérik majd össze erejüket, leleményessé-
güket. A gyõztesek értékes jutalmakat vehetnek át.

A gyermekek az Ákom-Bákom Bábcsoport elõadásában

a csillagszemû juhász kalandjait követhetik nyomon, sõt
részt vehetnek mézesek díszítésében is. Mi több – szüleik
segítségével – maguk fedezhetik fel a múzeum titkait is. Az
új tematikus útvonalhoz kapcsolódik a Sóstói Múzeumfalu
pünkösdi játéka, melyben gyermekek vehetnek részt, úgy,
hogy egy térkép alapján felkeresnek öt „állomást” a megje-
löltek közül, és ott a feladatok teljesítésével pecséteket gyûj-
tenek. Aki teljesíti az öt próbát, és összegyûjti az öt virágos
pecsétet, az garantált jutalomban részesül.

Fotó: archív
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 4., vasárnap 21.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–Cigánd labdarúgó-mér-
kõzés közvetítése

Június 3., szombat 9.00 Kossuth tér,
Streetball 3x3 Kosárlabda Bajnokság

Június 4., vasárnap 18.00 Városi Stadi-
on, Nyíregyháza Spartacus–Cigánd
labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

VERETLENEK
Múlt szombaton rendezték a hazai

amerikai futball Divízió II-es bajnok-
ságának 5. fordulóját, ahol a Nyíregy-
háza Tigers a Dabas Sparks otthoná-
ba látogatott. Szoros elsõ félidõt ját-
szottak a csapatok, 13–11-re vezetett
is a házigazda Dabas, azonban a má-
sodik félidõben rendet raktak a fejek-
ben a Tigrisek és végül 41–13-ra meg-
nyerték a találkozót. 5 meccsbõl 5
gyõzelem a nyíregyháziak mérlege,
ennek köszönhetõen elsõ helyen áll-
nak a bajnokság keleti csoportjában,
így a június 18-ai meccsüket hazai
pályán vívhatják.

BAJNOKOK
A nyíregyházi kardozólányok sport-

történelmet írtak az Országos Bajnok-
ságon Törökbálinton. Az újonc korosz-
tályban már az egyéni verseny ragyo-
góan kezdõdött, mivel Együd Eszter
kiváló vívással bronzérmes lett. A nõi
kardcsapat küzdelmeiben az Együd
Eszter, Németh Eke Lilla és Nyíri Villõ
összetételû csapat helyenként vesztett
helyzetbõl fordítva megszerezte a nyír-
egyházi vívósport elsõ magyar bajnoki
címét. A fiúk csapatversenyében – ahol
17 csapat indult – a Balc Dávid, Szán-
tó Dávid és Varga Zalán összeállítású
csapat a 7. helyen zárt.

ÖTÖDIK HELYEK
Véget értek az egyéni kötöttfogású

birkózó utánpótlás magyar bajnoksá-
gok. Városunkat a Kaposvári Serdülõ
OB-n Ónodi Szabolcs a Nyírsport SE
színeiben képviselte és egy rendkívül
szoros bronzmeccs után az ötödik he-
lyet szerezte meg, míg a Zalaegersze-
gen rendezett Diák II-es OB-n Jeles
Antal szintén a harmadik helyért lép-
hetett szõnyegre, de õ is nagy csatá-
ban alul maradt, így az ötödik helyen
zárt.

EZÜSTÉREM
Kaposváron rendezték a junior röp-

labdadöntõt. A nyíregyháziak a lányok-
nál voltak érintettek, és a  csoportmér-
kõzések során a Gödöllõt, majd a Va-
sast is legyõzték, a legjobb négy kö-
zött pedig a Békéscsabánál bizonyult
jobbnak. 3–2-re verték a csabaiakat,
egy több mint kétórás találkozón. A
vasárnapi fináléban ismét a Vasas volt
az ellenfél, amely ezúttal 3–0-ra dia-
dalmaskodott, így a nyírségiek ezüst-
érmesek lettek.

STREETBALL A KOSSUTH TÉREN

FITNESZVERSENYZÕ
EURÓPA TRÓNJÁN

25. alkalommal rendezik meg a hagyo-
mányos Streetball Fesztivált Magyarorszá-
gon. A versenysorozathoz idén is csatla-
kozott Nyíregyháza. Szombaton tíz pályát
alakítanak ki a Kossuth téren.

A streetball a kosárlabda utcai változa-
ta. Elõször 1993-ban rendeztek versenyt
Magyarországon, és óriási sikere volt. Nyír-
egyháza is csatlakozott a több állomásból
álló sorozathoz, és idén a második hely-
szín lesz a szabolcsi megyeszékhely. Júni-
us 3-án, szombaton benépesül a Kossuth
tér, ahol számos kiegészítõ program is vár-
ja az érdeklõdõket.

– Természetesen lesz zsákoló- és dobó-
verseny, de bemutatót tart a Face Team is,
ami nagyon látványosnak ígérkezik. Akár
játékosként, akár nézõként, mindenkit arra
buzdítok, hogy legyen részese az esemény-
nek – mondta Sitku Ernõ fõszervezõ.

Tíz pályát alakítanak ki a belvárosban,

és több kategóriában lehet nevezni. Az el-
múlt években több együttes érkezett a ha-
táron túlról is, és profi játékosok is indul-
tak. A Nyíregyháza Blue Sharks keretének
egy része is rajthoz áll, és bemutatót is tar-
tanak.

– A fiatal játékosok közül többen Orosz-
lányban lépnek pályára a korosztályos dön-
tõben, de a felnõtt játékosok részt vesznek
az eseményen, és bemutatót is tartanak.
Elõzõ nap Gyõrben játszunk, számunkra a
streetball egyben az évzáró is – mondta
Siska János, a Nyíregyháza Blue Sharks
edzõje.

A versenyre érdemes online regisztrál-
ni, és ebben az esetben a részvételi díjat a
helyszínen is lehet rendezni. A nevezési
határidõ péntek dél. A legkisebbeknek,
azaz a kenguru korosztálynak nem kell fi-
zetnie. A mérkõzések szombaton reggel 9
órakor kezdõdnek, a legjobb csapatok pe-
dig a budapesti döntõbe jutnak.

Ismét benépesül kosarasokkal a belváros

Elek Nikoletta 2015-ben robbant be a
nemzetközi fitneszmezõnybe. Bécsben
megnyert egy rangos versenyt, majd ide-
haza is jól szerepelt. Az igazi áttörést azon-
ban a 2017-es év hozta meg, eddig rendre
dobogón végzett.

– Az elsõ versenyem az Energym Grand
Prix volt, ahol az elsõ helyen végeztem,
majd a Bodysport Kupán épp csak lecsúsz-
tam a dobogóról. A WBPF Magyar Bajnok-
ságon, mely egyben Eb kvalifikáció is volt,
a felnõtt kategóriában második, a juniorok
között az elsõ helyen zártam, ezzel kihar-
coltam az Európa-bajnokságon való rész-
vételt. A folytatásban Ausztriában, egy nem-
zetközi versenyen a juniorok között ezüst-
érmes lettem, míg a felnõtteknél a dobogó
legmagasabb fokára állhattam – sorolta
eredményeit Elek Nikoletta.

Vasárnap már Tenerifén volt újból szín-
padon, mivel a Kanári-szigeteken rendez-
ték a kontinensviadalt. A fiatal versenyzõ
rengeteget tréningezik, és nagyon figyel a
táplálkozásra is, a sok munkának pedig
beérett a gyümölcse, mert a junior kategó-
riában Elek Nikoletta lett az Európa-bajnok!

Elek Nikoletta junior Európa-bajnokként
térhetett haza a Kanári-szigetekrõl

Sorra nyerte a versenyeket a tehetséges
fitneszversenyzõ
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FOTÓPÁLYÁZAT A LEVÉLTÁRBAN
Értékes jutalmak várják azokat a diákokat, akik a

református, evangélikus életrõl készített fényképeiket
június 15-éig eljuttatják a megyei levéltárba. Az ered-
ményhirdetés a múzeumok éjszakáján lesz. Részletes
információk a levéltár honlapján olvashatók: http://
www.szabarchiv.hu/drupal/node/65986.

FOGADÓÓRA IDÕSEKNEK
Az Idõsügyi Tanács jóvoltából a szépko-

rúak most már fogadóórákon is választ kaphatnak a
korosztályukat érintõ közérdekû kérdésekre, de javas-
latokkal is élhetnek hétfõnként 13 és 16 óra között a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

RAJZ ÉS MEDITÁCIÓ
A KÖNYVTÁRBAN

ÜNNEPELT A KORZÓ

Kilencedik születésnapját ünnepelte szombaton a
Korzó Bevásárlóközpont Nyíregyházán. A délután
sztárvendége Opitz Barbi, a magyarországi X-Faktor
hatodik szériájának gyõztese volt, a napot pedig a
Budapest Bár koncertje zárta.

Molnár Móni – a mester, és a Zendala KÖR kiállítá-
sa június 16-áig fogadja a látogatókat a Móricz Zsig-
mond könyvtár 2. emeleti társalgójában.

CÍM-
VÁLTOZÁS

A nyugdíjasok részé-
re történõ ingyenes ta-
nácsadással foglalkozó
irodám címe megválto-
zott: az eddigi Vay Á.
krt. 4–6. I/107/A he-
lyett: Vay Á. krt. 4–6. I.
emelet 115. szobára
módosul.

Dr. Tirpák György
ügyvéd, képviselõ

KIÁLLÍTÁS. A Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Inté-
zet kiállításának megnyitójára várják az érdeklõdõket június
2-án 16.30-tól a Pál Gyula Terembe. A tárlat megtekinthetõ:
június 14-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.

XI. MEDIBALL ORSZÁGOS BAJNOKSÁG június 3-án 8.00
órától a Bem József Általános Iskola sportcsarnokában. Egyé-
ni és csoportos formagyakorlatok, egyéni és páros mérkõzé-
sek, kreatív gyakorlatok.

GYÓGYÍTSUNK MÁSKÉPPEN 2.0. A Nefelejcs Egyesület
várja az érdeklõdõket elõadásaira, illetve foglalkozásaira.
Június 6-án 10.00: Gyógyítsunk másképpen. Elõadó: dr.
Mihucz Mária háziorvostan és foglalkozás-egészségügyi szak-
orvos. Helyszín: Debreceni EÜ. Fõiskola kar (Sóstói út 2.). 7-
én 10.00 óra: Izomerõsítõ gyakorlatok. Helyszín: Erdei Tor-
napálya.

BIBLIAI JÖVENDÖLÉSEK. Az Oltalom Alapítvány várja az
érdeklõdõket Bibliai jövendölések címû elõadásaira. Június
7-én 17.00: A világ egységérõl. Elõadó: dr. Reisinger János
irodalomtörténész. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár. A
belépés díjtalan.

ÖRÖMHÍR! NYIT A TÓFÜRDÕ IS!

A természetes vizek kedvelõinek igazi örömhír, hogy e hét szombatján a sóstói Tófürdõ is megnyitja kapuit a
fürdõzõk elõtt. A tó vizének hõmérséklete 24 fok, a víz minõsége kiváló, így minden adott az önfeledt kikapcso-
lódáshoz.

GÓLÖZÖN
A LELÁTÓBAN

Jövõ héten jelentkezik friss mûsorral a Nyíregyházi
Televízió sportmagazinja, a Lelátó Extra. A tartalom-
ból: gólok, gólok, gólok – a Szpari tavaszi találatai
egy csokorban; bajnok lett a junior kézilabda-együt-
tes; ismét megrendezték az Electrolux futást. Vetítési
idõpontok: szerda 18.25, csütörtök 19.30, péntek
21.25. A bajnokságok végeztével pedig jövõ héttõl
korábbi nagy meccsek ismétléseivel jelentkezik a Le-
látó, a szokott, vasárnap 18.00 órai kezdettel. Június
11-én például egy tavalyi bajnokavatóval! Még 2016
nyarán ünnepelhetett a Nyíregyháza Spartacus. A csa-
pat azok után, hogy kizárták az élvonalból, megnyer-
te az NB III-as bajnokságot, és feljutott az NB II-be.
Jövõ vasárnap átélhetik az utolsó, Hatvan elleni talál-
kozót, mely bajnoki címet jelentett a Szparinak. (Most,
a hét utolsó napján pedig még a Cigánd elleni bajno-
kit sugározzuk felvételrõl, 21.00 órától.)

SZINDBÁD, A FORRADALMÁR. A Magvetõ Kiadó és a
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület szervezésében június
13-án 17.00 órakor mutatják be Csabai László: Szindbád, a
forradalmár c. regényét, mely az Ünnepi Könyvhét újdonsá-
ga. A szerzõvel Király Levente, a kötet szerkesztõje beszél-
get. Helyszín: Nyírség Könyvtár Alapítvány (Nyíregyháza,
Ungvár sétány 5.).



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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55 ÉVE A KULTURÁLIS FELEMELKEDÉS
SZOLGÁLATÁBAN

Városunk pedagógiai fõiskoláját a
Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-
csának 1962. évi 11. számú törvény-
erejû rendelete alapította. Az oktatási
intézmény neve hamarosan Tanárkép-
zõ Fõiskola lett. A „TK” története 142
elsõéves hallgatóval és tizenhat tanár-
ral kezdõdött. Az oktatás úgynevezett
„kombinált” képzés keretében folyt,
vagyis az elsõ két év alatt nappali tago-
zaton az elsõ szakot (magyar, matema-
tika, biológia) és pedagógiát, valamint
marxizmust tanultak, majd a követke-
zõ két évben a második szakot levele-
zõ tagozaton végezték a hallgatók. Ez
a képzési forma 1968-ra véglegesen át-
adta helyét a kétszakos, négyéves ta-
nárképzésnek. 1970-ben megtörtént a
tanító- és tanárképzés intézményének
fúziója, 1971-ben pedig óvónõképzés-
sel bõvült a képzési kínálat.

1962-tõl a fõiskola épülete a Vas-
vári P. u. 16. sz. alatt volt, a kollégi-
um pedig a Sóstói út 2/A sz. alatt. A
jelenlegi helyen 1965-ben kezdték

meg az építkezést és az 1971/72-es
tanévben már minden tanszék az új
épületben kezdte el a munkát. Az
intézmény 1972. október 6-án fel-
vette Bessenyei György nevét, ame-
lyet büszkén viselt egészen a 2000.
január elsején életbe lépõ integrá-
cióig.

A névadó képünkön látható szob-
rát Róna József szobrászmûvész ké-
szítette 1928-ban. Eredetileg a bé-
csi Collegium Hungaricum történeti
intézetét díszítette. Mikor a magyar
kormány a bécsi épületet eladta, a
szobor a Petõfi Múzeumba került.
Onnan Margócsy József közbenjá-
rására 1962-ben a Pedagógiai Fõis-
kola Vasvári Pál utcai épületébe
szállították. A fehér márványszobor
jelenleg a Nyíregyházi Egyetem A
épületének aulájában található,
amely 2003 októbere óta a testõr-
író nevét viseli.


