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Az elmúlt néhány évben Magyarország felsorakozott a legnagyobb biciklis nem-
zetek sorába. Felmérések szerint rendszeres kerékpárhasználatban európai szinten a
harmadik helyet foglaljuk el a legendásan sokat kerékpározó hollandok és dánok
mögött. Magyarországon a válaszadók 22 százaléka indul mindennap kerékpárral
munkába vagy iskolába, így az átalakult szabadidõs tevékenységbõl rendszeres köz-
lekedési móddá. Ezt támasztja alá az egyik nagy hazai online piacterének az adata is,
amely szerint Budapest belsõ kerületeiben húsz év alatt tizenegyszeresére nõtt a bi-
ciklis forgalom. Ezzel együtt a biciklivásárlások száma is egyre magasabb lett. Az
elmúlt öt év során a legtöbb kerékpárt Budapesten vásárolták. A fõvárost Debrecen
és Szeged követi a sorban, a top tízbe sorrendben Pécs, Gyõr, Miskolc, Székesfehér-
vár, Tatabánya, Nyíregyháza és Érd került még be (vatera.hu). Nyíregyházán és a
környékén a kerékpárosok életét tovább segíti, hogy várhatóan július elsõ felében
adják át a Tokajig vezetõ új bicikliutat.

NYÍREGYHÁZA IS A LEGBRINGÁSABB VÁROSOK KÖZÖTT
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KÖNYVES HÉT UTÁN.
Növelték a kölcsönöz-
hetõ dokumentumok
számát és feltételeit:
egy olvasó összesen a
7 egységbõl 20 köny-
vet tud kölcsönözni.

TEMETÕFEJLESZTÉS.
Az idei nyáron több
fejlesztés is megvaló-
sul a nyíregyházi
önkormányzat anyagi
támogatásával az
Északi temetõben.

27 új parkoló és 6, rakodásra alkalmas megálló segíti az
árusokat és a vásárlókat a jövõben a Búza téri piaccsarnok
melletti területen, ezzel már 510 helyen várakozhatnak az
autósok. A parkolóhelyek mellett 50 méter hosszúságú járda-
szakasz is megújult a vásárcsarnok Búza utca felõli oldalán.

A piac teljes modernizációjának részeként (lásd bõveb-
ben a 2. oldalon) még 2015-ben 14 új parkolóhelyet ala-
kított ki a városüzemeltetõ társaság, de a megállási lehe-
tõség bõvítésére további igény mutatkozott. Éppen ezért
ebben az évben 26 új parkolót létesítettek, de további egy
mozgássérült parkoló és 6 árurakodásra alkalmas hely épült
önkormányzati forrásból, pályázati segítség nélkül.

MINDENKI JÓL JÁR A PARKOLÓKKAL
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a sajtótá-

jékoztatóval egybekötött átadáson elmondta, az volt a szán-
dékuk, hogy segítsék a parkolást, ezzel pedig a vásárlást. –
Ez az árusoknak is jó, hiszen õk is kérték, hogy legyen par-
kolóhely-bõvítés. Annak érdekében, hogy ne kényszerülje-
nek arra, hogy az autójukat egész nap a piac mellett tartsák,
nekik külön parkolóhelyet biztosítanak kedvezményesen.

MEGÚJULT A JÁRDA IS
Az új parkolási lehetõségeken túl megújult a piac Búza

utca felõli oldalán lévõ 50 méter hosszúságú járdaszakasz
is. A fejlesztés során 142 méter kiemelt szegélyt és 100
méter kerti szegélyt létesítettek. A munkálatokhoz 163
tonna aszfaltot használtak fel. A kivitelezés nettó összkölt-
sége 20,3 millió forint volt, melyet önkormányzati forrás-
ból valósított meg a NYÍRVV Nonprofit Kft. Az új parkoló-
helyekkel a piaccsarnok környékén összesen 510 parko-
lóhely áll a vásárlók és az eladók rendelkezésére.

FOLYTATÓDÓ FEJLESZTÉSEK
Bocskai Péter, a városüzemeltetõ cég ügyvezetõje el-

mondta, 2013 óta folyamatos a piac korszerûsítése. Hoz-
zátette, a mostani beruházással együtt átlépték az 500
millió forintot, amit fejlesztésekre fordítottak. – Természe-
tesen ez nem azt jelenti, hogy megállnak a munkálatok és
a felújítások, hiszen terveink között szerepel jövõre a Búza
téri piac, illetve a Rákóczi utca között található terület
díszburkolása is. (Folytatás a 2. oldalon.)

(Szerzõ: Mikita Eszter) Újabb parkolóhelyek várják a piacra igyekvõket

Fotó: Szarka Lajos

ÚJ PARKOLÓK, SZÉP STANDOK
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HULLADÉKÉRT AJÁNDÉK
A környezetvédelmi világnapon

hulladékgyûjtõ akciót szervezett a Tér-
ségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit
Kft. A két nyíregyházi hulladékudvar-
ba több százan vitték el a különválo-
gatott szemetet és jelképes ajándékot
vehettek át érte.

JÓTÉKONY FAGYIZÁS
A Bárczi és a Kazinczy iskola 50-

50, a pedagógusok értékelése szerint
kifejezetten jó magaviseletû diákját
látta vendégül egy kis év végi hûsítés-
re a Rotary Club Nyíregyháza. A jóté-
konysági szervezet a gyermeknapi
programot is támogatta már.

MILLIÓS RONGÁLÁS
Ismeretlen tettes ellen tett feljelen-

tést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Vállalat igazgatója, mert
a temetõben található oszlopos urna-
falon lévõ futószõlõt levágták. A nö-
vény elhalt. Az anyagi kár közel egy-
millió forint.

KIELCÉTÕL RZESZÓWIG
A „Sto Lat” Lengyel-Magyar Baráti

Társaság újra Lengyelországban járt,
most a Szentkereszt vajdaságban. El-
jutottak Kadzielnia geológiai parkjába
is, ahol az ország legszebb sziklába
vájt amfiteátrumában a Lengyel-Ma-
gyar Dalárda adott mûsort.

FUTÓZARÁNDOKLAT
A Siessünk buzgón az „Istenszülõhöz”

egyházi ének a valóságban is megeleve-
nedett Máriapócson, hiszen több száz za-
rándok futott a nemzeti kegyhelyen. A
Nyíregyházi Egyházmegye elsõ alkalom-
mal rendezte meg a Máriapócsi Futóza-
rándoklatot és családi futófesztivált.

VÍZUMMENTESEN
Vasárnaptól vízummentesen léphet-

nek a biometrikus útlevéllel rendelkezõ
ukrán állampolgárok az Európai Unió
területére, ahol félévenként 90 napig
tartózkodhatnak. A magyar–ukrán ha-
tárállomásokon egyelõre nem nõtt a for-
galom a vízummentesség miatt.

MILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK
Idén is több mint kétmilliárd forintot

fordít fejlesztésre és karbantartásra az
E.ON csoport Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében. Céljuk az üzembiztosság, a
kevesebb szolgáltatásszünet, és az újabb
energiaigények kielégítése. Nyíregyházán
több mint 368 különbözõ volumenû be-
ruházást terveznek.

A fejlesztési és rekonstrukciós munkák ter-
vezésekor továbbra is kiemelt hangsúlyt
kapnak a közvilágítást érintõ beruházások.
Ennek részeként épül át Nyíregyházán a
Mezõ utca–Bethlen Gábor utca csomópont
közvilágítása, amely 38 kandelábert és a
hozzá tartozó közvilágítási földkábelt érin-
ti. A beruházás költsége meghaladja a 15
millió forintot.

FÕ AZ ÜZEMBIZTONSÁG

Kifejlesztettek egy új, mobil eszközön
használható alkalmazást, amellyel az ügy-
felek bejelenthetik a közvilágításban ta-
pasztalt meghibásodást, azokról a telepü-
lésekrõl, ahol az E.ON az aktív elem üze-
meltetõje. A Közvilágítási hibabejelentõ
applikáció használata rendkívül egyszerû
és gyors, hiszen az alkalmazás érzékeli
(GPS koordináták segítségével), hogy pon-
tosan hol van bejelentõ, honnan küldi a
hibabejelentést, így csak a hiba jellegét kell
pontosítani néhány fotó és beazonosítást
segítõ adat beküldésével. A szolgáltatás a
megyében 12 településen vehetõ igénybe,
köztük Nyíregyházán. Dr. Kása Brigitta,
Nyíregyháza aljegyzõje kiemelte, ez azért
is fontos, mert nagyban kapcsolódik a vá-
ros számára is fontos Digitális Magyaror-

szág programhoz, illetve a városlakók
komfortérzetét is javítja.

– Figyelünk és költünk is arra, hogy a
hálózatunkat még azelõtt javítsuk, fej-
lesszük, mielõtt üzemzavar lépne fel. Idén
is ennek a 2,2 milliárd forintnak közel a
felét erre a célra fordítjuk – hangsúlyozta
Haraszti Judit, az E.ON Tiszántúli Áram-
hálózati Zrt. vezérigazgatója.

52 PROJEKT
2017-ben jelentõs forrást igényel az

új energia-igények maradéktalan kielé-
gítése is. Ezek megvalósítása érdeké-
ben az üzem területén 240 projekt in-
dul – ebbõl 52 Nyíregyházán –, me-
lyeknek összköltsége meghaladja a
263 millió forintot. Emellett jelentõs
ráfordítást jelent a „Digitális Magyar-
ország” programhoz kapcsolódva az
üzem hálózatainak alkalmassá tétele
a gyengeáramú rendszer felhelyezésé-
re. Ezek a munkák Mátészalkát, Vá-
sárosnaményt, Újfehértót, Kisvarsányt,
Nagyvarsányt, Nyíregyháza-Nyírszõ-
lõst érintik. A beruházás együttes érté-
ke közel 420 millió forint.

A társaság a korábbi évek gyakor-
latának megfelelõen, változatlanul, 15
nappal az üzemszünettel járó beruhá-
zások elõtt írásos tájékoztatást küld
minden érintettnek. A kivitelezéssel
járó esetleges átmeneti kellemetlen-
ségek miatt kérik ügyfeleik és az érin-
tett lakosság megértését.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

VÉDIK A VÁSÁRLÓKAT
Kedden délután a Búza téri piac-

csarnok fõbejáratánál emelõkosárból
új elõtetõt szereltek fel a NYÍRVV
Nonprofit Kft. munkatársai. Erre azért
volt szükség, hogy a csapadékos idõ-
ben is védelmet tudjanak nyújtani a
vásárlóknak.

RETRÓ VÉRADÁS
Nosztalgikus hangulattal, sörrel és

virslivel várta a véradókat a Magyar
Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezete a Jósa András Ok-
tatókórházban tartott retró véradáson.
A karitatív szervezet egyúttal a véradás
fontosságára is felhívta a figyelmet.

FOLYAMATOS MODERNIZÁCIÓ

(Folytatás az 1. oldalról.)

A parkolóhelyek átadásával egy idõben
kihirdették az asztalszépségverseny gyõz-
teseit is. A piac közösségi oldalán a vásár-
lók dönthették el, melyik elárusítóhely
nyerte el leginkább a tetszésüket. Ebben
az évben Gajdos-Kiss Krisztina és Tóthné
Gincsai Tünde standját találták a vevõk a
legszebbnek.

Az elmúlt öt évben óriási változáson
ment keresztül a Búza téri piaccsarnok.
2013-ban a csarnok épületének helyreál-
lításával kezdõdtek a munkálatok. Akkor
a nettó 166 millió forint értékû helyreállí-
tás során a régi épületváz megtartása mel-
lett megújultak a belsõ terek, a teljes köz-
mû és elektromos hálózat, valamint az
épület külsõ része.

2014-ben nettó 146,6 millió forintos

beruházással az ország egyik legnagyobb
fedett, szabadtéri piaca épült meg, amely
kényelmesebb vásárlást és komfortosabb
árusítást biztosított. 2015-ben a 2550 négy-
zetméteres szabadpiaci terület burkolásá-
val folytatódtak a helyreállítási munkála-
tok. Az elárusítótér esztétikus, könnyen
takarítható és egyszerûen javítható térkõ
burkolatot kapott. A szabadpiacon 338
árusítóhelyet alakítottak ki, amelyeket a
gyalogosforgalom számára létesített köz-
lekedõ utak négy áttekinthetõ, könnyen
megközelíthetõ szektorra osztották. Ebben
az ütemben megnyitották a teret, elbon-
tották a korábbi kerítést, és új utcabútoro-
kat, valamint kerékpártárolókat helyeztek
ki a NYÍRVV munkatársai. A piac bizton-
ságáról térfigyelõ kamerák gondoskodnak.
Ehhez társulnak a parkolóhelyek, melyek
száma 27 (plusz hattal) bõvül, amint azt a
címoldalon is olvashatták.

Az új parkolók átadását és a standszépségverseny eredményhirdetését követõen
dr. Kovács Ferenc polgármester a kínálatot is megszemlélte
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Súlyos, tömeges balesetek, újraélesztések, kritikus sérült-,
beteg-, illetve gyermekellátási szituációk. A légimentõk éven-
te több mint 2000 sérült ellátásáról gondoskodnak és több
tucat újraélesztést hajtanak végre. Tavaly Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében 17, idén pedig már 9 alkalom-
mal vetették be a mentõhelikoptereket a gyors mentésbe.

Nyíregyházán múlt hét óta a gépek már nem egy közeli
füves területen landolnak, hanem a Gyermekgyógyászati
Tömb tetején újonnan – a 16,1 milliárd forintos Tömbkór-
ház projekt részeként – átadott 400 négyzetméteres
heliporteren, ami az „elsõ fogadáson” túl is van: egy sú-
lyos koponyasérült beteggel szálltak le a légimentõk.

13 PERC ALATT ÉRKEZETT MEG

A megyeszékhelytõl 42 kilométerre fekvõ kisváros
közelébõl 13 perc alatt érkezett meg a mentõheli-
kopter a Jósa András Oktatókórházba a súlyos kopo-
nyasérült beteggel múlt héten csütörtökön. A Gyer-
mekgyógyászati Tömb tetején kialakított közel négy-
száz négyzetméteres leszállópálya átadása után még
24 óra sem telt el, de már éles bevetésen vett részt a
helikopterek fogadására kiképzett kórházi szakmai
team. A csapat vezetõje dr. Domokos Gabriella, az
SBO osztályvezetõ fõorvosa, aki szerint már az elsõ
alkalommal olyan együttmûködésben dolgoztak
együtt a mentõhelikopter szakemberei a tûzoltókkal,
a kórház szakmai fogadócsapatával, mintha minden-
napos gyakorlat lenne a helikopter érkezése a kór-
ház tetejére. A vezetõ fõorvos szerint nagyon szigo-
rú protokoll alapján, minden másodpercre kiszámít-
va történt a sérült fogadása. Attól függõen, milyen
típusú sérült érkezik, a helikopter érkezéséig már az
adott osztállyal összehangolva tudják átvenni a bete-
get és a belsõ riasztási lánc segítségével a leszállást
követõ másfél percen belül az adott osztályra eljut-
tatni. – Hatalmas élmény volt – emlékezik vissza a
fõorvosnõ az elsõ éles bevetésre –, bár több évtized-
nyi orvos szakmai tapasztalat van a hátam mögött,
mégis dolgozott bennem az adrenalin. A látvány, az
összehangolt munka, a gyors intézkedés, a kollégáim
izgatottsága nemcsak engem, de munkatársaimat is
büszkévé tette.

Tavaly megyénkben 17, az idén már 9 alkalommal
vetették be a mentõhelikoptereket a gyors mentés-
be. Az elsõ heliporteres leszállással így tízre emelke-
dett a mentõhelikopterrel szállított sérültek száma
ebben az évben.

A LEGRÖVIDEBB IDÕ ALATT

– A légimentés a leggyorsabb megoldás az életveszé-
lyes balesetet szenvedõk ellátásánál és kórházba szállítá-
sánál, illetve ha a baleset a földi rohamkocsik számára
nehezen megközelíthetõ. A Debreceni Bázisról naponta
átlagosan 1-2 esethez vonulunk, de olyan is elõfordult már,
hogy négyhez – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szer-
kesztõségét Hadzsi Sándor, a Magyar Légimentõ Nonprofit
Kft. légiüzemeltetésért felelõs vezetõje.

7 BÁZISRÓL

A Magyar Légimentõ Nonprofit Kft. felelõs azért, hogy
az ország területén a légimentés biztosított legyen. 7
bázisról (Budaörs, Balatonfüred, Sármellék, Pécs, Szen-
tes, Miskolc, Debrecen) végeznek mentési feladatokat
napkeltétõl napnyugtáig, ügyeleti idõben, éves szinten
átlagosan 2400 esetben. A légimentõk az Országos
Mentõszolgálat irányítása mellett repülnek. A 104-es,
illetve a 112-es segélyhívó számon beérkezõ megkere-
sések értékelése után az OMSZ illetékes irányítócso-
portja felveszi a kapcsolatot a koordinátorukkal, aki ki-
adja a riasztási parancsot a legközelebb állomásozó,
szolgálatot adó, szabad helikopterszemélyzetnek.

ÉLETMENTÕ AKCIÓK NYÍREGYHÁZÁN
A HELIPORT ÉS A KÓRHÁZI SZAKMAI TEAM MÁR TÚL VAN AZ ELSÕ ÉLES BEVETÉSEN

Az új leszállópályának köszönhetõen a légimentõk most
már közvetlenül a Jósa András Oktatókórházban tudják
átadni a beteget. (A korábbi gyakorlatban a leszállóhely-
tõl a kórházig még mentõautó segítségét is igénybe kellett
venni, ami jelentõsen megnövelte az átadási idõt.)

– A helikoptereken a személyzeten (pilóta, paramedikus,
orvos) kívül egy fekvõbeteg és egy ülõ ember szállítására van
lehetõség és egészségügyileg minden fontos életmentõ esz-
köz és gyógyszer megtalálható rajtuk: defibrillátor, monitor,
infúziós pumpák, lélegeztetõgép, gyógyszerek, hordágy, és
a beteg teljes testének rögzítésére alkalmas eszközök. Az or-
szágban 7 légimentõ bázis van és így tudjuk lefedni az or-
szág teljes területét. Ha az egyes helikopterek körzetét néz-
zük, akkor a helikopterrel 220–240 km/h sebességgel utazva
megközelítõleg 15–20 perc alatt érünk a legtávolabbi hely-
színre. A helikopteres szállításról általánosságban is elmond-
ható, hogy gyors és kímélõ a beteg számára, mivel nincse-
nek hirtelen fékezések, gyorsítások, kanyarok, mint a földi
transzport során, és optimális idõjárás esetén a rázkódás is
minimális – tette hozzá a légiüzemeltetésért felelõs vezetõ.

„A REPÜLÉS NEKEM ÖRÖK SZERELEM”

Egyik nap két keréken, másik nap fent az égen, ki az? A
választ csak a szolnoki zsaruk, a motoros rendõrök és a
légimentõ szolgálat pilótái tudják. Nekik egyszerû: Géresi
József százados, aki pilótaként már számos alkalommal
hozott betegeket Nyíregyházára is. Vele beszélgettem
múltról, jelenrõl és jövõrõl...

– Általában 4-5 napokat töltünk egy bázison, aztán átke-
rülünk másik helyre. Tehát van, amikor mondjuk Miskol-
con, míg máskor Debrecenben teljesítünk szolgálatot. Men-
tési feladatokat napkeltétõl napnyugtáig végzünk. Most, a
nyári idõszakban fél hétkor kezdünk és fél nyolckor fejez-
zük be a munkát, ami meghatározott menetrend szerint
zajlik: fél hétkor papírmunkával kezdek, majd elõkészítem
a gépet bevetésre és pilótaként én felelek egy személyben
a helikopterért is. Feladatom a gép átnézése és biztonsá-
gossá nyilvánítása is. Mindezek mellett mindig meg kell
néznem, hogy milyen idõjárás várható, milyenek a légte-
rek, melyik foglalt, hol van veszélyes vagy akár tiltott légtér
(itt gondolok a lõterekre, a korlátozott területekre, amit
mondjuk katonák használnak), és ezek ismeretében 7 óra-
kor a koordinátor kérésére bejelentkezünk. Ilyenkor min-
den bázis beszámol a csapat összetételérõl, hogy ki a sze-
mélyzet, ki a pilóta, az orvos, a paramedikus, na meg per-
sze azt is elmondjuk, hogy az idõjárás és a gép alkalmas a
mentésre. Ezt követõen fölmegyünk az ügyeleti helyiségbe
és bevetés esetén a koordinátoron keresztül ott kapjuk meg
a feladatot. Annak függvényében, hogy melyik gép van
legközelebb az esethez, az indul el, hiszen az a célunk,
hogy a beteg minél hamarabb el legyen látva.

MOTOROS BALESETHEZ IS

– Már több évtizedes pályafutás áll mögöttem és ezzel
együtt több száz eset, de mindegyik megmaradt az emlé-
keimben. Általában én vagyok a szabad kéz a helyszínen,
ezért fényképet, felvételt szoktam készíteni, természetesen
csak belsõ használatra. Ennek lényege, hogy az eset után
ezeket át tudjuk nézni és konzekvenciákat tudunk levonni,
hogy esetleg min lehetne javítani. Volt már rá példa, hogy
a fényképfelvételek a bíróságon bizonyítás értékkel bír-
tak. Legutóbb a Pásztónál történt halálos motoros baleset-
hez vonultunk. Ez még élénken él az emlékeimben...

Géresi József

Fotó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

NAGY SEGÍTSÉG

– Nyíregyházán, a Gyermekgyógyászati Tömb tete-
jén átadott heliport nekünk is nagy segítség. Nagyon jól
megszervezték az Aldinál történõ leszállást is, csak ha
nagyobb volt a fû, vagy ha szárazság volt és felvertük a
port, akkor ez mindig bonyodalmat jelentett. A rendõrök
persze állandóan biztosították a leszállásunkat és segí-
tettek abban is, hogy a bámészkodó emberek ne jöjje-
nek oda a géphez. Az újonnan átadott heliport a heli-
kopter és a pilóta szempontjából is könnyebbség. Nincs
transzportidõ, ami a beteg szempontjából nagyon fon-
tos. Nem kell még egyszer átrakni a mentõautóba,
majd ki, és mi is meg tudunk inni a beteg átadása után
egy pohár vizet, vagy elmenni a mosdóba.

A pilóták hatvanéves korukig repülhetnek, azt követõ-
en pedig csak különleges orvosi engedéllyel, illetve csök-
kentett szolgálattal. Géresi József már elmúlt 51 éves, így
majdnem egy évtizedig szolgálhat, vagyis biztosan sok-
szor fogjuk tapasztalni, amint a sárga légmadárral leszáll
a nyíregyházi heliportra...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Egységes informatikai rendszert vezetnek be a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház valamennyi telephelyén, a Nyírségvíz Zrt. és néhány
települési önkormányzat együttmûködésének köszönhetõ-
en. Ez a megoldás rendkívül fontos elõrelépést biztosít az
ellátási helyszínek közötti kommunikációban.

Az országban elsõként sikerült megyei szinten egységes
adatbázist kialakítani a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház valamennyi telephelyén.
Másfél éves elõkészítõ munka elõzte meg azt, hogy a megye
minden egészségügyi intézményében lássák az adott beteg
leleteit, kórelõzményekkel együtt. (Korábban különbözõ prog-
ramok futottak a kórházakban, amelyeket csak az adott in-
tézményen belül láttak az orvosok és a szakdolgozók, a kór-
házak között nem volt lehetõség arra, hogy átküldjék egy-
másnak az eredményeket, felvételeket.) Éppen ezért fon-
tos az új, széles sávú informatikai hálózat, amely lehetõ-
vé teszi, hogy szükség esetén a megyében élõ közel fél-
millió ellátott adataihoz hozzájussanak az orvosok.

DIGITÁLIS ADATHORDOZÁS

– Nyíregyháza lett elõször digitális város az ország-
ban, az elmúlt héten pedig mentõhelikopter-leszálló-
val is gazdagodott a település. Persze van, ami még a
helikoptertõl is gyorsabb, ez pedig az informatika.
Nagyon örülök neki, hogy megyei összefogással, a
Nyírségvíz és a részt vevõ önkormányzatok támoga-
tásával megvalósulhatott a megye kórházait összekö-
tõ informatikai rendszer – hangsúlyozta dr. Kovács
Ferenc polgármester.

EGYSÉGES INFORMATIKAI RENDSZER SEGÍT

Az új rendszernek köszönhetõen az egyes egészségügyi
intézmények egyszerûbben és gyorsabban kommunikálhat-
nak egymással. A telephelyek között mikrohullámú átjátszók
közvetítik a jeleket. Az ehhez szükséges berendezést a kór-
ház önerõbõl, közel 20 millió forintból vásárolta meg és he-
lyezte el a Nyírségvíz Zrt., valamint az egyes települési ön-
kormányzatok által rendelkezésre bocsátott víztornyokon. Az
új rendszernek köszönhetõen gördülékenyebb, pontosabb
és gyorsabb lehet a betegellátás, hiszen a program és a rend-
szer 15 évre visszamenõleg ismeri a beteg kórtörténetét.

JÓ KÓRELÕZMÉNY, FÉL GYÓGYULÁS

Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója ki-
fejtette, egy beteg kórelõzményének az ismerete nagyon
lényeges, hiszen ez már a fél gyógyulást jelenti. Az infor-
matikai rendszer egységesítésével olyan adatokhoz jutnak
hozzá a tagkórházak mindegyikében, amit eddig nem tud-
tak biztosítani.

Az egységesített informatikai rendszer fél éven át
tesztüzemmódban mûködött a kórház intézményeiben.
Most már zökkenõmentesen férnek hozzá például egy má-
tészalkai páciens adataihoz a Jósa András Oktatókórház-
ban is. A rendszer üzemeltetéséhez nagy segítséget nyúj-
tott a Nyírségvíz Zrt., hiszen a mikrohullámú átjátszókat
víztornyokon helyezték el.

Az egységes informatikai hálózat kiépítésére azért is volt
szükség, mert 2017 novemberétõl a megyei egészségügyi
intézmények is csatlakoznak egy országos elektronikus
szolgáltató rendszerhez. (Szerzõ: Mikita Eszter)

Egészségnapot rendezett az Ízületi Betegek Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a Jósa András Oktató-
kórházban. A találkozón szakemberek és gyógyászattal
foglalkozó cégek segítették azokat, akik valamilyen ízü-
leti problémával élnek együtt.

EGYRE TÖBB AZ ÍZÜLETI BETEG
Oktatókórházban. Mindezeken kívül a Reumatológiai
Osztály és szakrendelõ látja el azt az ezer fõt is, aki kösz-
vényesen éli mindennapjait és azokat a pácienseket is,
akik valamilyen ritka mozgásszervi problémától szenved-
nek. Õket is segítette az egészségnap.

Dr. Bartha Attila, a Jósa András Oktatókórház Reuma-
tológia Osztályának osztályvezetõ fõorvosa azt mondta,
egy ilyen délutánon teljesen más az orvos-beteg kapcso-
lat, mint egy rendelõben, hiszen kötetlenebbül van lehe-
tõségük beszélgetni. A betegek igénylik azt, hogy a beteg-
ségükrõl szakembertõl olyan nyelvezeten halljanak, amit
õk is könnyedén megértenek. Fullajtár Andrásné, az Ízü-
leti Betegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületé-
nek elnöke hozzátette, a rendezvénnyel az volt a céljuk,
hogy felvilágosítsák az embereket, egy adott betegséggel
hová kell fordulni. Hozzátette, ilyen formában közvetle-
nebbül tudnak az orvosokkal kommunikálni, családias
hangulatban meg tudják beszélni, ha bármi problémájuk
adódik. Az egyesületi tagokat az ízületi gondokkal össze-
függõ problémákon kívül vérnyomás- és vércukorszint-
mérés, valamint talpdiagnosztika fogadta. Akinek pedig
táplálkozásával kapcsolatos kérdése akadt, fordulhatott az
egyesületet segítõ dietetikushoz.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

Egy biorezonancia elvén alapuló gép és egy külön-
leges ásványvíz is segíti a jövõben a Most Élsz Egyesü-
let kötelékében élõ gyerekeket és szüleiket. Az alter-
natív terápiás módszereket az autizmus kezelésében
alkalmazzák majd a szakemberek és az õket segítõk.

A gyerekek támogatása érdekében kötött megállapo-
dást a Most Élsz Egyesület egy gyógyászati segédeszkö-
zöket gyártó céggel, amely egy 300 ezer forint értékû,
biorezonancia elvén alapuló gépet ajánlott fel a nyíregy-
házi szervezetnek. Az orosz fejlesztésû szerkezet az

GYÓGYÍTÓ KÉSZÜLÉK

autista gyerekek hiperaktivitását és nyugtalanságát
mérsékli majd. Mindezek mellett egy ásványvizet pa-
lackozó cég is a Most Élsz Egyesület segítségére sie-
tett. Õk minden egyes eladott palack víz után egy fo-
rinttal és kupakgyûjtõ akcióval támogatják a szerve-
zetet.

GYÓGYCENTRUM SZEPTEMBERBEN

A Most Élsz Egyesület tervei között szerepel, hogy
2017 szeptemberében létrehoznak egy gyógy-
centrumot, ahol az autista gyerekeknek és szüleik-
nek nyújtanak majd segítséget.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

A kórház, a Nyírségvíz és az együttmûködõ települési önkormányzatok vezetõi a bejelentés után

KÖSZÖNET
Június 4-ével befejezõdtek a „Mozdulj Nyíregyhá-

za!” 2017. év elsõ félévi programjai. A 2013-ban, az
önkormányzat által indított ingyenes tömegsportren-
dezvény-sorozat ebben a téli-tavaszi idõszakban 16
mozgásformával várta a hét minden napján különbö-
zõ helyszínen az érdeklõdõket, a gyerekektõl az idõ-
sebb korosztályokig. A hetedik félév sikerét az is bizo-
nyítja, hogy a „Gerinctornán részt vevõk népes csa-
pata” egy dr. Kovács Ferenc polgármesternek írt kö-
szönõlevelet juttatott el szerkesztõségünkbe, amit az
alábbiakban közlünk.

„Befejezõdtek a Mozdulj Nyíregyháza! 2017. elsõ
féléves programjai. Ezennel szeretnénk megköszönni
Önnek azt az intézkedését, mely a város minden la-
kójának lehetõséget biztosít a sportolásra, és ezáltal
az egészségmegõrzésre.

OLVASÓI LEVÉL

Nem elhanyagolható tény az sem, hogy ezek az al-
kalmak a fentiek mellett a közösségépítést és a város-
hoz való kötõdés elmélyülését is szolgálják. A gerinc-
torna foglalkozásait vezetõ Miklósné Magyar Mária
gyógytornász szakmai munkájáról, emberségének lel-
kesítõ erejérõl csak a legnagyobb elismeréssel szólha-
tunk. Tisztelt Polgármester Úr! Bízunk benne, hogy ezt
a nagyszerû lehetõséget a jövõben is biztosítja a város
polgárai számára. Ennek reményében kívánunk továb-
bi munkájához jó egészséget, sok sikert és kellemes
nyári pihenést.

Tisztelettel:
a gerinctornán részt vevõk népes csapata”

Az ízületi betegek száma fokozatosan növekszik. Fõleg
a hatvan év felettieket érinti, azonban a szakemberek ta-
pasztalatai azt támasztják alá, hogy a modern technika
miatt egyre fiatalabb betegeik is vannak. Kis ízületi gon-
dokkal mintegy 500 beteget, egyéb kórképhez kapcsoló-
dó ízületi betegbõl 250-et, a gerinc gyulladásos betegsé-
geivel küzdõk közül 250 pácienst kezelnek a Jósa András
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Egy gyors Kossuth téri sétát körülbelül 10 perc alatt te-
szünk meg, de ha az útvonalat kiterjesztjük a görögkatolikus
templomig, az már plusz 3 percet jelent. Persze, ennyi idõ
korántsem elég arra, hogy megálljunk és észrevegyük a
város rejtett értékeit. Pedig vannak bõven! A Nyírség Tu-
rizmusáért Egyesület ezért idén is meghirdette az ingye-
nes idegenvezetését Nyíregyháza belvárosában, amire
már tavaly is több százan voltak kíváncsiak.

Tudják honnan és hogyan jelezték a tüzet az 1930-as
évekig Nyíregyházán, mit rejt az evangélikus templom
aranygömbje, miért bontották le a fõtéren épült elsõ fa-
templomot, és hová rejtették el az akkori templomtornyot?
Felfigyeltek már a római katolikus templom oltár feletti
mozaikjára és rózsaablakára? Többek között ezek is sze-
repelnek az ingyenes idegenvezetés egyórás túraútvona-
lában, amelyre minden szerdán és pénteken, elõzetes je-
lentkezést követõen várják az érdeklõdõket.

NAGY AZ ÉRDEKLÕDÉS!

– A Nyírség Turizmusáért Egyesület kezdeményezésé-
re indítottuk el ezt a programot, Nyíregyháza város ön-
kormányzatának támogatásával 2013-ban. Akkor még
magunk sem gondoltuk volna, hogy ennyire sikeres lesz.
Elõször a városba érkezõ turistákat céloztuk meg, mert
szerettük volna elérni, hogy képet kapjanak Nyíregyhá-
záról, és el tudjuk látni õket turisztikai információkkal.
Az elsõ év õszén még többnyire nyugdíjasok jelentkez-
tek a programra, de azóta már a gyerekektõl, a közép-
korosztályú felnõttekig, nagyon sok korosztály képvisel-
teti magát a nyári idegenforgalmi szezonban. A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a turisták nagyon szeretik a bel-
várost, nem is gondolták, hogy ilyen gyönyörû szép –
tájékoztatott minket Koós Gabriella, a Nyírség Turizmu-
sáért Egyesület idegenvezetõje.

MISKOLCTÓL DEBRECENIG KÍVÁNCSIAK NYÍREGYHÁZÁRA

GARANTÁLT PROGRAM

– Az ingyenes idegenvezetést a Nyíregyházi Turisz-
tikai Nonprofit Kft. garantált programjai közé is be-
vettük, és június 15-étõl augusztus 31-éig tagszállás-
helyeink recepcióján is propagáljuk. Így a turisták ide-
érkezésükkor azonnal értesülhetnek a méltán közked-
velt programról.

– Az idegenvezetés mindig a városházánál kezdõdik.
Az épületrõl elhangzik egy rövid kis történeti összefogla-
ló. Ezt követõen bemutatjuk a Kossuth-szobrot, majd jön
egy kis vallástörténet. Bemegyünk a római katolikus temp-
lomba is, innen pedig a Korona szállodához, a Takarékpa-
lotához, a Városalapítók szobrához, a megyeházához, és
végül a görögkatolikus templomhoz látogatunk el. Az in-
gyenes városnézés végén a turisták Nyíregyháza idegen-
forgalmi attrakcióiról is kapnak információkat a helyi TDM
turisztikai irodájában.

CSOPORTOK IS JÖNNEK

– Tavaly érdekes tendencia alakult ki a programmal kap-
csolatosan. Miskolcról hívtak fel elõször, hogy egy cso-
porttal szeretnének átjönni Nyíregyházára kifejezetten
azért, hogy részt vegyenek az ingyenes idegenvezetésen.
Azt hittem, ez egyedi kérés volt, de nem. Azóta már Deb-
recenbõl, Hajdúszoboszlóról és Tiszaújvárosból is voltak
csoportjaink.

BÁRKI JELENTKEZHET

A városnézés idõtartama: 1 óra, minimum 6 fõ, ma-
ximálisan 20 fõ részvételével. A Nyírség Turizmusáért
Egyesület kéri a részvételi szándék elõrejelzését a kö-
vetkezõ elérhetõségek egyikén: Nyírség Turizmusáért
Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 1., 06-30/
629-7424, koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
újságírói tanulmányutat szervezett Nyír-
egyházára. Az elsõsorban Budapestrõl ér-
kezõ média képviselõi június elején láto-
gattak el városunkba, ahol tájékoztatást
kaptak a jövõben várható turisztikai fej-
lesztésekrõl, valamint meglátogatták a tu-
risztikai attrakciókat.

Az út során megismerkedtek a Sóstói
Múzeumfaluval, a Nyíregyházi Állatpark-
kal, a Kalandparkkal, valamint az Aquarius
Élmény- és Parkfürdõvel, melynek szolgál-
tatásait õk maguk is kipróbálhatták. A rö-
vid belvárosi séta után látogatást tettek a
Jósa András Múzeumba, ahol az aranykin-
csek mellett a múzeumalapító Jósa And-
rásról készült film ragadta meg a szakem-
bereket leginkább. Az élményekkel feltöl-

ÚJSÁGÍRÓK A FÕVÁROSBÓL

tõdõ újságírók elsõ kézbõl számolnak be
tapasztalataikról a különbözõ online és
offline felületeken, hasznos információkat

megosztva a Nyíregyházára és a Nyírség-
be utazást tervezõ turistákkal – tájékozta-
tott Furkóné Szabó Marianna, a kft. ügy-
vezetõje.



PROGRAM

2017. JÚNIUS 16.6

AZT MONDJÁK...

50 ÉV UTÁN ISMÉT ZENITH KONCERT LESZ SÓSTÓN
Azt mondják, hatalmas bulikat csináltak anno a

zenithesek! A Kék vörös együttes után jött Borda, Jakab,
Lõrincz, Roskó és Zboray. Utánuk Bari, Dömötör, Száraz,
Vajda, Vörös és a többiek. Õk lettek a Zenith. A csúcspont
67-tõl.

Azt mondják, a zene erõt ad, érces hangot és lázít. Ma
már fél-kopaszon meséli Bütyök, hogy például a hosszú
haja miatt is többször volt a rendõrség vendége. Dömét
majdnem kirúgták a Krúdyból. Szovjetellenesnek hallot-
ták õket. Nem csoda! A Luxemburg Rádióból hallás után
tanultak. Beatles, Deep Purple, Santana, Led Zeppelin,
Creedence. És a hazaiak. Metró, Illés, Omega.

Azt mondják, a neves jazz muzsikus, Gonda János sze-
rint Bari Lajos 10 évvel megelõzte a hazai szólógitároso-
kat. Pedig nem tanulta, csak zenész családban nevelke-
dett. Balkezesen kezébe fogott egy jobbos gitárt, és már
tudta is. Fordítva is. Ha szorgalmasan tanult volna, õ le-
hetne most BARILAJOS!

harag-idõben elment Amerikába turnéra a Délibábbal,
belépett a Pókhálóba... 100-ból a legjobb 8 zenekar közé
a Ki Mit Tud-on... és kalapot emelt elõtte még Máté Péter
is egy Krúdy teraszos, sóstói este után.

Azt mondják, a Zenithnek nemcsak Nyíregyházán és
Sóstón, Mátészalkán, Debrecenben és Miskolcon volt
törzsközönsége, de a Budai Ifjúsági Parkban is számon
tartották megjelenésüket. Egy színpadon muzsikáltak
Demjén Ferenccel, Török Ádámmal, Pataky Attilával, a
Vadmacskákkal és Karácsony Jánossal – még a Ferm Ze-
nekar idejében.

Azt mondják, ha Zboray mert volna nagyot álmodni, a
Zenith lehetett volna a 2. Illés Magyarországon.

Azt mondják, hogy június 23-án este 8-tól szülinapi tû-
zijátékos bulit tartanak a Hotel Sóstó katlanjában. Ha esik,
akkor vasárnap várják a közönséget!

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Azt mondják, Dömét nemcsak a honvágy meg a szere-
lem hozta vissza Sydneybõl Nyíregyházára, hanem a
Zenith is.

Azt mondják, Roskó Bélának abszolút hallása van. Õ
tisztázott minden félrecsúszott hangot. Kottázott, aztán
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CÍMLAPFOTÓN A VÉGZÕS
ZAYSOK – DÍJAT KAPTAK ÉRTE

A dobogón végzett a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum Zay Anna Egészségügyi,
Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégi-
uma 12. A informatika szakmacsoportos
osztályának tablója az interneten meghir-
detett országos tablóversenyen, amire kö-
zel 40 nevezés érkezett be. Az alkotások-
ra április 3–június 9. között lehetett sza-
vazni. A zaysok pedig annyi voksot kap-
tak, hogy õk hozhatták el a harmadik he-
lyezettnek járó díjat.

A díjnyertes és kreatív tablót a nyíregy-
házi székhelyû Pixl Studio készítette (képün-

kön) az osztály felkérésére. Ezen a végzõs
diákok nem sablonos és jól megszokott tab-
lófotókon mosolyognak ránk, hanem egye-
di címlapfotókon állnak modellt, melyhez
sajátos újság fõcím párosul. Fiatalos és len-
dületes tabló lett a végeredmény, mely meg-
hozta a remélt sikert. Ráadásul egy kreatív
tablóvideót is feltöltött az osztály a verseny
honlapjára, mely tovább növelte a közön-
ség tetszését. Az elsõ három helyezett osz-
tály értékes nyereményekkel lett gazdagabb:
a nyíregyházi diákok például az érettségi
vizsgák miatti kimerültséget egy dunántúli
kalandparkban tudják majd kipihenni.

FELVESZI A HÁTIZSÁKOT A CANTEMUS
Nem mintha eddig nem lett volna elég

fellépése a Nyíregyházi Cantemus Kó-
rus énekeseinek, az utóbbi idõben még
inkább megsokasodni látszanak a koncer-
tek az intézmény kórusai körül.

A Szabó Soma, Liszt-díjas karnagy vezet-
te Cantemus Fiúkórus pár hete érkezett ha-
za az oroszországi Konakovóból, ahol egy
fiúkórus fesztiválon mutatkoztak be nagy
sikerrel. Közben a Szabó Dénes vezette Pro
Musica Leánykar és Cantemus Gyermekkar
Temesváron, Pozsonyban és Fertõdön adott
nagy sikerû hangversenyeket. A napokban a
Cantemus Ifjúsági Vegyeskar Szabó Soma
vezetésével a csehországi Hradec Kralovéban
ad hangversenyeket, majd június 16-án a
Cantemus Vegyeskar vesz részt a Miskolci
„Bartók Plusz” Operafesztivál ünnepélyes
megnyitó koncertjén, ahol Kodály: Budavári
Te Deum és Psalmus Hungaricus mûvében
közremûködnek.

UTAZÁSOK ÉS KONCERTEK
A június 18-án a Kodály Zoltán Általá-

nos Iskolában 18  órakor kezdõdõ, hagyo-
mányos Évadzáró Hangversennyel sem
zárulnak a kórusok programjai, hiszen még
számos utazás, CD-felvétel és koncert vár
az énekesekre. Június 21-én Szabó Dénes
vezetésével a Cantemus Gyermekkar uta-
zik Macedóniába, ahol egészen július 1-
jéig koncerteznek majd. Június 24-én, Mis-
kolcon egy izgalmasnak  ígérkezõ õsbemu-
tatón közremûködhet a Cantemus Vegyes-
kar, ahol Gyöngyösi Levente a kortárs ma-
gyar zene egyik kiválóságának legújabb
alkotása a Mihail Bulgakov remekmûvébõl
íródott „A Mester és Margarita” musical-
operája hangzik majd fel. Június 27-én a
nyíregyházi Kodály iskola hangversenyter-
mében fogadnak az énekesek messzirõl
jött, kedves vendégeket. Az USA-beli San
Franciscóból érkezõ Young Women’s Kó-
rus örvendezteti meg énekével a nyíregy-
házi hallgatóságot.

CD-FELVÉTEL AUSZTRIÁBAN

A hazai vendégfogadás után, július 4-étõl
öt napon keresztül az ausztriai Maria Saal
településen a Cantemus Vegyeskar tagjai
sem fognak unatkozni. Itt történik ugyanis
a kórus legújabb CD-jének felvétele, me-
lyen repertoárjuk széles skáláját kívánják
bemutatni. A vegyeskar hazaérkezését kö-
vetõen július 11-étõl a Cantemus Gyermek-
kar tagjai veszik majd a hátizsákjukat és
Firenzébe utaznak, ahol már inkább az
évad egyfajta levezetéseként töltenek pár
napot.

A BANCHIERI IS AKTÍV

Az idei nyárra is marad még pár prog-
ram. Szabó Soma karnagy Tajvanon vesz
részt egy nemzetközi kórusfesztivál zsûri-
jének tagjaként, majd a mostanában ismét
aktívvá váló, két új énekessel (Toldi Orso-
lya szoprán és Kinyik-Bartha Kinga alt) ki-
egészült (tavasszal már Londonban és
Hannoverben is koncertezõ) Banchieri
Énekegyüttessel utaznak július közepén
Hongkongba egy fesztiválra, ahol bemuta-
tó koncerteket adnak és mesterkurzust tar-
tanak a résztvevõknek.

Új arculatot kapott a Tokaji úti Vásár-
tér. A piac több mint 180 méter hosszú
betonkerítésére a Mûvészeti Szakközép-
iskola diákjai festettek fel ikonikus városi
épületeket, nyíregyházi jelképeket és
mókás életképeket. A rajzok egyébként
utalnak a helyszínre: a repülõtérre és a
vasúti átjáróra, megjelenítik az árusított
termékeket és a piac egyéb jellegzetessé-
geit.

A diákok már a múlt héten elkezdték a lát-
ványos munkálatokat. Összesen 14 tanár
és 80 középiskolás dolgozott önkéntesen
a Tokaji úton.

A KGST piac kerítése az úgynevezett
Színes Város Koncepción belül szépült
meg. A munkára a NYÍRVV kérte fel a Mû-
vészeti Szakgimnáziumot. Összesen 61
kerítéselemet pingáltak ki, ami azt jelenti,
hogy több mint 180 méteren graffititõl lett
látványos a Tokaji útnak ez a szakasza.
Közben a városüzemeltetõ cég is munkát
végez a piacon, egy új fõbejáratot építe-
nek. Ráadásul a vásártér kerítését is beljebb
kellett helyezni a kerékpárút-beruházás mi-
att, ezért a kerítésfestés most adta magát –
tette hozzá Kavalecz Róbert, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. irodavezetõje.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

MÓKÁS ÉLETKÉPEK
DÍSZÍTIK A PIAC KERÍTÉSÉT
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HOLOKAUSZT
A holokauszt nyíregyházi áldozataira emlékeztek

vasárnap, a Kossuth utcai toronyház mögött álló em-
lékmûnél.

– Száz év együttélésének néhány hét vetett véget –
utalt Tordai Péter, az emlékezés egyik szónoka (képün-
kön) a 73 évvel ezelõtti deportálásokra, s arra, hogy az
elõdök az 1840-es években érkeztek Nyíregyházára. A
MAZSIHISZ nyíregyházi származású elnökségi tagja fel-
idézte, hogy 1944 áprilisa és júniusa között az elsõ
között hozták létre a belváros zsidók által lakott része-
in a gettót, s tõlünk indultak az elsõ halálvonatok az
általa legnagyobb magyar temetõnek nevezett Ausch-
witzba. Az emlékezésen az önkormányzat nevében
Bajnay Kornél képviselõ mondott beszédet. A résztve-
võk elhelyezték az emlékmû lépcsõire az emlékezés

virágait (és zsidó szokás szerint köveit), majd közös
emlékezõ sétán vettek részt az egykori gettó területén,
a Búza térnél érintve az egykori Bónis család házánál
elhelyezett botlatóköveket. 11 órától a Zsidó Hitköz-
ség tartott a Kótaji úti temetõben gyászistentiszteletet.

MINDENSZENTEKRE ELKÉSZÜL AZ ÚJ
KERÍTÉS A TEMETÕBEN

Az idei nyáron több fejlesztés is megvalósul a nyíregy-
házi önkormányzat anyagi támogatásával az Északi te-
metõben. A Pazonyi út oldalában lévõ elöregedett kerí-
tést 34 millió forintos beruházással 273 méteres szaka-
szon újjáépítik, a balesetek megelõzése érdekében a te-
herportánál módosítják a kerékpárút nyomvonalát, fek-
võrendõrt építenek, de még idén kiváltják a temetõ közel
százéves vízvezeték-hálózatát is.

Róka Zsolt, a megyei temetkezési kft. ügyvezetõje arról
tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy a kerítéscseréhez az
érintett munkaterületet már átadták a kivitelezést végzõ
nyíregyházi cégnek és a tervek szerint legkésõbb minden-
szentekre el is készülnek a munkával. Ugyancsak az Északi
temetõ Pazonyi úti bejáratánál egy rövid szakaszon mó-
dosítják a kerékpárút nyomvonalát, valamint a sírkertbõl
kivezetõ úton egy fekvõrendõrt is építenek. Erre azért van

szükség, mert a közvetlenül a kerítés mellett futó kerék-
párút és a kihajtó csomópontja beláthatatlan mindkét
irányból.

KICSERÉLIK A RÉGIT

A fejlesztési tervek között szerepel a temetõ közel száz-
éves, még ólombetétes vízvezeték-hálózatának kiváltása
is. A sûrû meghibásodások során egyes szakaszokat már
kicseréltek, de most a régi hálózatot teljesen tehermente-
sítik, és a 7 millió forintos beruházással új építésû csöve-
ken látják majd el a temetõ területét vízzel. A temetkezési
cég a város külterületi temetõiben is tervez rekonstrukci-
ós munkákat. Nagyszálláson 150 méter hosszan cserélik
ki a kerítést, Oroson és Sóstóhegyen pedig felújítják és
átfestik a ravatalozóteret, illetve kijavítják a burkolatokat.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)



TÁJÉKOZTATÁS
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek nyári

gyermekétkeztetésének igénybevételérôl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülôt/Törvényes
képviselôt, hogy a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy ha a gyermek életvitelszerû-
en a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkor-
mányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülô, törvényes képviselô kérelmére
a déli meleg fôétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen
biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben:
a) a bölcsôdei ellátásban, óvodai nevelésben részesülô gyermekek számára a bölcsôdei

ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának idôtartama alatt valamennyi
munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkana-
pon, legfeljebb a nyári szünet idôtartamára esô valamennyi munkanapon keresztül (2017.
június 16. napjától 2017. augusztus 31. napjáig) étel elvitelével vehetô igénybe,
azok számára, akik az önkormányzat által kiküldött nyilatkozatot visszajuttatták vagy
a nyári szünet idôtartama alatt visszajuttatják a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köz-
nevelési Osztályához.

Az ebéd kiosztására a hét minden munkanapján 11.00–12.00 óráig kerül sor az alábbiak-
ban megjelölt kiosztópontokon:
– Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza, Fazekas János

tér 25.,
– Móricz Zsigmond Általános Iskola, 4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.,
– Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Ott-

hona, 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 22.,
– Huszárvár, 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 2.,
– Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú utcai Telephely, 4400 Nyíregyháza, Koszorú u. 10.,
– Gyermekek Háza Déli Óvoda, 4400 Nyíregyháza-Felsôsima, Hosszúháti u. 59.,
– Gyermekek Háza Déli Óvoda, 4400 Nyíregyháza-Butyka, Bajcsy-Zs. E. u. 12.,
– Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petôfi Sándor Tagintézmény, 4405 Nyíregy-

háza, Alma u. 70.
– Polyákbokor és Vajdabokor tekintetében helyben történô kiosztással kerül az étel átadásra.

Felhívom azonban a szülô/törvényes képviselô figyelmét, amennyiben nem kívánja az
ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen Hatóságomat
mihamarabb tájékoztatni. Továbbá, ha a gyermek más településen történô táborozása,
illetve egyéb okból történô akadályoztatása esetén az étkezést nem tudja igénybe venni,
azt  szíveskedjen annak megkezdése elôtt 3 nappal a Nyíregyházi Család- és Gyermekjó-
léti Központ (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.) felé jelezni.

Tájékoztatom, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve betöl-
téséig vehetô igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés ideje alatt
tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.

Nyíregyháza, 2017. június 01.
Dr. Krizsai Anita s. k.

osztályvezetô

Megyei Jogú Város Önkormányzata

HIRDETÉS

2017. JÚNIUS 16. 9

KALANDOS KARDOK
Katonai vetélkedõkkel, rajz- és ügyességi versenyek-

kel, játékokkal és kiállítással egybekötött családi dél-
után június 24-én 17.00–21.00 óra között a Móricz
Zsigmond könyvtárban és az elõtte lévõ téren a Mú-
zeumok Éjszakájához kapcsolódva.

Az érdeklõdõk a  Simonyi Óbester Magyar Szablya-
vívó Iskola  jóvoltából olyan szablyás ügyességi játékok-
ban vehetnek részt, mint a  „Hat vágás bajnoka”  vagy
az  „Óbester katonája”. A játékok közben megismerhe-
tik a magyar kultúránk részét képezõ szablya, szablyaví-
vás, huszárság és a tágabb értelemben a magyar katona-
ság történetét. Vívhatnak a híres  „Toldi-bábuval”, a gye-
rekek  pedig rajzversenyen  is részt vehetnek. A család
nagyobb tagjait a társalgóban a  Régi magyar polgári és
katonai viseletek, fegyverek  címû kiállítás várja, Kulcsár
Róbert magángyûjtõ tárlatvezetésével. Akinek pedig ked-
ve van, részt vehet a „Hadjárat a könyvtárban, pincétõl
a padlásig”  címû könyvtárlátogatáson is. Ezen a délutá-
non ingyenes lesz a beiratkozás, és még sok érdekesség-
gel várnak minden kedves érdeklõdõt.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ér-

tesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. június 27-28-
29-én 9.00 órától a Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
rosban található polgári védelmi lakossági riasztó-
és tájékoztató eszközök (szirénák) hangos üzempró-
báját végezzük, melynek során (30 másodperces fo-
lyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang, 30
másodperc szünet, majd újból 30 másodperces fo-
lyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang) ria-
dó elmúlt jelzést adunk le.

A hangos próba célja, hogy ellenõrizzük a riasz-
tóeszközök mûködõképességét. A jelzéseket ellen-
õrzés keretében adjuk le, semmilyen veszély bekö-
vetkeztét nem jelzik, a lakosság részérõl semmiféle
teendõ nem szükséges.

A próbával együtt járó kellemetlenségekért szíves
megértésüket kérjük, annak végrehajtása az Önök
biztonságát szolgálja.
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EGY KÖNYVES HÉT UTÁN CSAK
EGY KÖNYVTELEN

Mint múlt héten, a Nyíregyházi nyártervezõ oldalban,
mások mellett a könyvtár nyári programjainak felsorolá-
sánál megírtuk: érzékelhetõ változás lesz, hogy az idén
csak egy hétre megy szünetre (azaz be lesz zárva) az
intézmény. Igaz, augusztus 14. és 20. között a két nagy
fiókkönyvtár (Vécsey utcai, Örökösföldi) akkor is nyitva
lesz a megszokott rendben.

Nem csak ezek jelentik ugyanakkor a változást a Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. 2017. júni-
us 1-jével ugyanis módosult a könyvtárhasználati szabály-
zata is, mely azt a célt szolgálja, hogy egy nyitottabb, ol-
vasóbarát könyvtár várja az irodalombarátokat a belváros
szívében és a város külterületein egyaránt – kaptuk a tájé-
koztatást Tomasovszki Anita igazgatónõtõl.

VALÓDI EGY ÉV, KÖNNYÍTÉSEKKEL

Az új szemléletû vezetés fontosnak tartja az olvasóba-
rát, minõségi szolgáltatásokat nyújtó könyvtárat, ehhez vi-
szont, amennyire lehet, lazítani szükséges a szabályza-
ton. Az elkövetkezendõ években a könyvtári trend egy
barátságosabb, otthonosabb légkörû intézmény kialakítá-
sa. Ezért bevezették az 1 évre szóló beiratkozást, tehát
nem adott év december 31-éig él a tagság, hanem a be-
iratkozás napjától számított 365 napig, ami egy sokkal
igazságosabb rendszer az eddigiekhez képest. Bõvítették
a központi könyvtár ruhatárának használatát, már nem ti-
los a laptoptáskák és a kisméretû kézitáskák, valamint in-

nivaló bevitele az olvasói terekbe. A személyes tárgyak
bevitelére a nagyon kicsi kosarak mellett mûanyag táskák
használatára is lehetõség nyílik (ilyet használnak az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban is).

TÖBBET KÖLCSÖNÖZHETNEK
A könyvtár Házirendje kibõvült és nyitottabbá, barátsá-

gosabbá alakult, azáltal, hogy az intézmény elõtt (hóban,
esõben, kánikulában) várakozó olvasókat a nyitvatartási idõ
elõtt 20–30 perccel beengedik és a lenti elõtérben tartóz-
kodhatnak a nyitásig (természetesen addig a kölcsönzõi te-
rekbe, helyiségekbe nem szabad bemenni). Növelték a köl-
csönözhetõ dokumentumok számát és feltételeit: egy olva-
só összesen a 7 egységbõl (központi könyvtár és 6 fiók-
könyvtár) 20 könyvet tud kölcsönözni és további dokumen-
tumokat ezen felül kölcsönözhetnek még.

AKTÍV MULTIFUNKCIÓS TÉR

Emellett nyáron az olvasói vélemények is nagyon fon-
tosak, így ne lepõdjenek meg a könyvtárba látogatók, ha
a munkatársak kérdõívek kitöltésére kérik a látogatókat.
Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója szerkesztõségünknek elmondta: – Az
olvasók véleményére nagyon számítunk! Célunk, hogy a
könyvtár versenyképes kulturális, információszolgáltató,
olvasóorientált szervezetté váljon, aktív multifunkcioná-
lis közösségi térként.                      (Szerzõ: Tarczy Gyula)

KÖNYVÜNNEP A TÉREN

MEGHOSSZABBÍTOTT
KINEVEZÉS

Újabb öt évig Kujbusné dr. Mecsei Éva látja el az
igazgatói feladatokat a Magyar Nemzeti Levéltár Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárában. A kineve-
zéssel az Emberi Erõforrások Minisztériuma is egyet-
értett. A szakember így folytatja azt a munkát, amit
2005-ben igazgatóhelyettesként kezdett, majd 2008-
tól igazgatóként folytatott.

Az újraválasztott igazgató tervei között szerepel,
hogy az úgynevezett raktárhelyzetet is megoldja, hi-
szen több irat még külsõ helyszínen van. Ezeket be
szeretné vinni megfelelõ körülmények közé a központi
épületbe annak érdekében, hogy azok fennmaradja-
nak az utókornak.

Az érdeklõdõk az elkövetkezõ idõszakban is részt
vehetnek levéltári programokon. Máig látható a Vissza
a forrásokhoz címmel nyílt vándorkiállítás a megyei
levéltárban. A tárlat több évszázados iratanyag segítsé-
gével mutatja be a reformáció történetét, valamint ma-
gyarországi jelenlétét. A Múzeumok Éjszakájához kap-
csolódva június 24-én Levéltári délutánt szerveznek,
amely kötõdik a Jósa András Múzeum eseményeihez,
és szintén június 24-én nyílik meg a „Bõvülõ történe-
lem – Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai” címû ván-
dorkiállítás is.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

NYÍREGYHÁZI SZERZÕK AZ
ÉV IFJÚSÁGI ÍRÓI KÖZÖTT

  Idén is a 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermek-
könyvnapokon adták át a 2016-os Az Év Gyerekköny-
ve Díjakat a budapesti Vörösmarty téren.

 
A 12 év felettieknek szóló kötetek közül a  Jelen! –

Kortárs ifjúsági novellák  címû antológiát választották
a legjobbnak, amelynek anyagát Dávid Ádám, a Móra
Kiadó szerkesztõje és Gaborják Ádám, a József Attila
Kör elnöke válogatta – közölte a Magyar Gyerekkönyv
Fórum (HUBBY). Szerzõi pedig, köztük a nyíregyházi
Kalapos Éva, aki a Mátó, és Béres Tamás, aki az Apám
illata címû novellájával szerepel a kiadványban, az
Év Írója Díjat kapták, ifjúsági könyv kategóriában, a
kötetben megjelent írásaikért. Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma támogatásával kiosztott elismerésekrõl,
így az Év Gyerekkönyve Díjakról öttagú szakmai zsû-
ri döntött.

1929 májusa óta a 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyer-
mekkönyvnapok zajlott országszerte. Az elsõ alkalom óta
minden esztendõben az olvasás népszerûsítése, újabb
könyvbarátok felkutatása, a könyvkiadás támogatása a cél.

A Móricz Zsigmond könyvtár igazgatója, Tomasovszki
Anita a társmûvészetek fesztiváljaként emlegette az ese-
ményt, mely ismét ingyenes beiratkozási lehetõséget és
amnesztianapokat kínált a könyvtárban.

 
BIZALOM A KÖNYVEKBEN

– A bizalmat hozták ide jelenlétükkel – fogalmazott az
Ünnepi Könyvhét nyíregyházi megnyitójának díszvendé-
ge, Zalán Tibor babérkoszorús, József Attila-díjas költõ. –
Az ünnepet nem lehet nem szeretni, tudniillik az mindig
ad valamit, ha mást nem, pihenést. Persze legjobb az ak-
tív pihenéssel járó ünnep, a könyvhét ilyen. Az olvasás
szabadsága, a szellem szabadsága. A remény hal meg utol-
jára, és nekem nagy a bizalmam a könyvekben – nyilat-
kozta a költõ. Zalán Tibor hasonlóan van a dologgal, mint
mi sokan, hétköznapi emberek. Könyveink nagy részét bir-
tokolni akarjuk, hogy majd egyszer elolvashassuk. Egy-
szer azt nyilatkozta: az alkotó egy könyvet ír egész életé-
ben – önmagát. Az Ünnepi Könyvhétre A rettentõ görög
vitéz mintájára a Háry – a rettentõ magyar vitéz címû
meséje jelent meg.

 
NAGY KIHÍVÁS

A múlt csütörtöki megnyitón a nyíregyházi önkormány-
zat nevében Halkóné dr. Rudolf Éva köszöntötte az Ün-

nepi Könyvhét megnyitójának közönségét. Többekkel
egyetemben õ is úgy véli: nagy kihívás ebben a rohanó,
digitális világban gyerekeinkkel megszerettetni a könyvet,
az olvasást, mely az író és az olvasó közös élménye, a
szellem beteljesülése. Tegyük hozzá: a hétfõig tartó szí-
nes, író-olvasó találkozókkal, felolvasásokkal, könyvbe-
mutatókkal, dedikálásokkal, koncertekkel teli program a
remények szerint sokakat vitt közelebb az olvasáshoz, a
könyvekhez, s a könyvtárhoz.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
 

További részletek a Nyíregyházi Televízió Alkotás
utca címû magazinmûsorában, melyet szombaton
22.00-tól és vasárnap 20.30-tól láthatnak.

Zalán Tiborral (balra) Kürti László megyében élõ költõ
beszélgetett
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Több mint 2500 kilométernyi távolság és 35 év. Lassan
négy évtizede, hogy a nyíregyházi születésû Kovács Ferenc
elhagyta Magyarországot és a világ egyik leggazdagabb or-
szágaként számon tartott Norvégiában folytatta életét. Azon-
ban sem az idõ, sem a távolság nem szorította háttérbe ha-
zaszeretetét: könyveket gyûjt a kárpátaljai magyar nyelvû
iskoláknak, a jogdíjait és óradíjait szintén itteni alapítványok-
nak adja, és azon (is) dolgozik, hogy az északi irodalmat
Magyarországgal megismertesse. Kovács Ferenc, az Osló-
ban élõ magyar író, költõ, mûfordító munkáját a 2012-ben
odaítélt Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje után, most
a rangos Napút Hetedhét-díjjal ismerték el.

Április végén a magyarországi médiumokban szinte fu-
tótûzként terjedt a hír, hogy egy Nyíregyházán született,
de már Norvégiában élõ magyar író, költõ, mûfordító kapta
a Cédrus Mûvészeti Alapítvány idei Hetedhét-díját, amit
immáron hetedik alkalommal ítéltek oda. Az elismerést
egyébként minden évben egy, a könyves mûhelyhez kö-
tõdõ alkotó kapja mûfordítói életmûvének elismeréseként.
Kovács Ferenc pedig már közel kéttucat norvég nyelvû
kötetet lefordított magyarra: drámákat, képregényt, mé-
diaelméleti anyagokat, verseket, vagy éppen novellákat,
mint például Ari Behn kötetét, aki történetesen a norvég
király lányának, Martha Luiza hercegnének a hitvese.

Kovács Ferenc 1949-ben született Nyíregyházán. A
Budapesti Mûszaki Egyetemen szerzett villamosmér-
nöki diplomát, 1982 óta él Norvégiában. Nem régen
történt nyugdíjazásáig az Oslói Egyetem Média és Kom-
munikációs Intézetének médiamérnöke volt. Oktatás-
technológiával, interaktív multimédiával és filmezés-
sel foglalkozott, de fest és rajzol is. Kiállításai voltak
Magyarországon, Bulgáriában, Norvégiában. Illuszt-
rációi jelennek meg folyóiratokban, szépirodalmi kö-
tetekben. Szerkesztõhelyettese az Ághegy és a Magyar
Liget c. magyar nyelvû skandináv irodalmi folyóira-
toknak. Író, mûfordító. Irodalommal kapcsolatos al-
kotásait Kovács katáng Ferenc néven jegyzi.

„LOKÁLPATRIÓTA VAGYOK”

Éppen 50 esztendeje, hogy Kovács Ferenc leballagott a Vas-
vári Pál Gimnáziumból. A jubileumi dátum pedig okot adott
arra, hogy az akkori osztálytársak újra találkozzanak. Ennek
köszönhetõ, hogy Oslo helyett itt, Nyíregyházán ülhettem
le beszélgetni vele és idézte vissza a nyíregyházi éveket.

– Nyíregyházán születtem és itt is éltem a gimnázium
befejezéséig. Korábban a 4-es számú, ma evangélikus álta-
lános iskolába jártam. Emlékszem, még harangoztam is az
evangélikus templomban, ami nagy megtiszteltetés volt, hi-
szen mindig csak a jó tanulóknak engedték meg. Viszont

NYÍREGYHÁZÁRÓL NORVÉGIÁBA, MAJD A „BUJDOSI” TÓ PARTJÁRA
nagyon sok lépcsõ vezetett fel a harangtoronyba, én pedig
sosem értem fel idõben, ezért hamar leváltottak. Aztán föl-
vettek a Kossuth Lajos Gimnáziumba, ami akkor vált szak-
középiskolává, s emiatt átirányítottak a Vasvári Pál Gimná-
ziumba. Onnan jelentkeztem a Budapesti Mûszaki Egye-
temre, ahol kitanultam a népmûvelõ szakmát is, irodalmi
estéket, zenei klubokat szerveztünk. Miután megszereztem
a villamosmérnök diplomámat, mivel lokálpatrióta vagyok,
hazajöttem Nyíregyházára. A feleségem egy évvel késõbb
végzett, ígértek neki állást, de végül nem kapta meg, ezért
elmentünk az õ szülei közelébe, Dunaújvárosba. Négy évig
ott tanítottunk, majd Norvégiában folytattuk életünket.

EGÉSZEN MÁS VILÁG
– Hogy mit volt a legnehezebb megszokni Norvégi-

ában? Az életet. Norvégia egy egészen más világ. Fönt
van északon, egyszerû, puritán ország. A ’70-es évekig
nagyon szegény volt. Szegényebb mint valaha Magyar-
ország. Az emberek ezért ügyesen alkalmazkodtak a
természeti és gazdasági környezetükhöz. Boldog sze-
génységben éltek, míg meg nem jött az olaj. Elszáll-
tak. Láttam, hogy mennek tönkre ebben a hirtelen gaz-
dagságban. Most minden drága, nagy a pazarlás.

Feleségével Magyarországon számos helyen tartottak spe-
ciálkollégiumokat, úgynevezett dialógus-elõadásokat és
gyakorlatokat. Az új elõadásmód lehengerelte a hallgató-
ságot, ezért óriási sikerük volt. 2011-ben átvehette az év
távoktatója díjat is, ugyanis annak ellenére, hogy Norvégi-
ában élt, 12 éven keresztül oktatott magyar hallgatókat.
Feleségével közösen fordították le hozzá a kötelezõ tan-
anyagot, és volt egy-két saját tanulmányuk is. Több évtize-
des oktatói pályafutása után nyugdíjba ment. Már nem ta-
nít, nem filmez, de ír, fordít és szerkeszt. (A Skandináviá-
ban élõ magyarok lapjának szerkesztõhelyettese is).

E-MAILEN KERESZTÜL VERSELNEK

– Általában verseket fordítok, mert én is költõ vagyok,
mindemellett pedig novellákat írok: rövid prózát, drámát, szín-
mûvet és verset. A legújabbat három évvel ezelõtt találtuk ki
egy Brassóban született, de Magyarországon keresztül Svéd-
országba menekült 82 éves zeneszerzõ és hangszeres ze-
nésszel. E-mailen verselünk egymásnak, amibõl két kötetet
már kiadtunk, és lassan elkészül a negyedik is. Az elsõ kötet-
ben – Fák egymás között címmel jelent meg – Gaál Zoltán
volt a vadalmafa, én pedig a fehér akác. Minden versnek ez
volt a címe, így írtunk egymásnak. A második kötet címe:
Hegyek egymás között. Õ volt a Brassó melletti Cenk-hegy,
én pedig a tokaji hegy. A mostani kötet címe a Vizek egymás
között lesz. Õ a Feketeügy folyó, én meg a Bujdosi-tó. (Nem

Bujtos, mert egy helyen Krúdy is Bujdost írt). Nem tudom,
hogy mi lesz a következõ, mi mögé bújunk. Ez egy szemé-
lyes kapcsolat köztünk.

AZ ELSÕ IRODALMI DÍJ

– Engem már sok díj utolért, de irodalmi még egy
sem. A Napút Hetedhét-díj volt az elsõ, ezért külö-
nösen fontos számomra. Ezek az elismerések bár so-
kat jelentenek, mindig úgy érzem, még többet kell
dolgoznom, hogy rászolgáljak.

Kovács Ferencnek a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyv-
tárakért Alapítványon és más egyéb rendezvényeken ke-
resztül közel két évtizede szoros kapcsolata van a Móricz
Zsigmond megyei könyvtárral is.

– Egyre kevesebbet járok már Nyíregyházára, de az ala-
pítvány még ideköt. Most legalább pár napig nosztalgiáz-
hatok itt. Járom a régi kis utcákat: a Széna és a Hatzel
teret, na meg a Búza utcát. Készülõ kisregényemhez gyûj-
töm a hangulati elemeket. Régi családnevekre vadászom
a csengõgombok mellõl, elidõzöm a temetõben, és jegy-
zetelem a feltörõ emlékeimet... (Szerzõ: Bruszel Dóra)

A Kovács katáng Ferencrõl készült jutalomportré.
Szkok Iván alkotása.
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KOLTAI RÓBERT A „KISÖCSÉM” APJA
A miniszter félrelép, Balfácánt vacsorára, Mese hab-

bal és még sorolhatnám azon darabokat, amelyekben nagy
sikerrel lépett színre néhány éve Nyíregyházán a Jászai
Mari-díjas Koltai Róbert. Remek szórakozást ígér az álta-
la rendezett Én és a kisöcsém címû zenés bohózat is,
amelyikben színészként ugyancsak láthatjuk 23-án, pén-
teken este fél 9-tõl a Szabadtéri Színpadon.

Az Eisemann Mihály és Szilágyi László által alkotott hab-
könnyû opusban kacagtató gegek, szerelem, happy end,
fülbemászó dallamok találhatók, amik garantálják a kelle-
mes estét. Jutalomjáték ez a színészeknek, a közönségnek
pedig tökéletes kikapcsolódás. Az elõadásról beszélgettünk
a Sose halunk meg!, a Csocsó, a Szamba, az Indul a bakter-
ház és számtalan más filmbõl is jól ismert mûvésszel.

NYÍREGYHÁZÁHOZ SOK EMLÉK KÖTI

– Nyíregyházához sok szép emlék köt, például a Kale-
idoszkóp VersFesztiválon díjat kaptunk a B. Török Fruzsi-
na által írt, általam elõadott Napló-szilánkokért. A stúdió-
ban tartott elõadás telt házzal ment, nem lehetett rá jegyet
kapni. A Világszám címû filmem jó részét is Nyíregyhá-
zán forgattuk. Az Én és a kisöcsémet Kerényi Imre és Léner
Péter felkérésére 13-14 éve a színmûvészeti fõiskola har-
madéveseinek rendeztem meg vizsgául. Olyan jól sike-
rült, hogy „nem bírjuk abbahagyni”. A Körúti Színház a
„szárnyai alá” vette, így azután is színen maradt, s most a
125. elõadás körül tartunk. Közben az akkori fõiskolás
szereplõk országos hírûek lettek: Nagy Sanyi, Tompos
Kátya, Szõcs Artúr... A rendezés ugyanaz maradt, csak a
szereplõk cserélõdtek az idõk során, így bekerült például
Gyebnár Csekka, én pedig Zöld Csaba helyett játszom az
apaszerepet.

RENGETEG HUMOR

– Mi az oka, hogy ez az 1934-ben írt darab máig ekko-
ra sikernek örvend?

– Nem csak a darab van hatással a nézõkre! Alkalmat
ad a mû arra, hogy az adott rendezõ megtöltse a humor-
rendszerével, a poénjaival. Ez a kötelessége is. Amikor
például az Operettszínházban játszottam a Luxemburg
grófjában Sir Basilt, a rendezõ Iglódi Istvánnak volt türel-
me arra, hogy a szerepet magamra formáljam, s így egé-
szen más alakítás született mint az elõdömé, a csodálatos
Agárdy Gáboré. Az neki állt jól, nekem mást kellett ját-
szanom. Az operetteknél nagyon sok múlik a rendezõkön

és a komikusokon. Ez nem azt jelenti, hogy összevissza
improvizál az ember, de szabadabb mint egyébként. A
rendezés során arra törekedtem, hogy átadjam magam az
anyagnak, s a színészeimbõl indultam ki: mi az, ami ne-
kik jól áll, azokat próbáltam gyümölcsöztetni. Hagytam
õket kibontakozni, s a nézõk láthatják az elõadás során,
hogy egy csomó boldog ember van a színen.

LUBICKOL AZ ELÕADÁSBAN

– Milyen érzés a saját rendezésében játszani?
– Fõként a filmes rendezéseimben szerepeltem, ami

könnyebb mint a színpadi, hiszen a film sok apró jelenet-
bõl áll. A mostani szerepem speciális eset volt, hiszen nem
egy idegen elõadásba „ugrottam be”, hanem olyanba, amit
régóta játszottak a fõiskolások. Ez az én „anyagom”, nem
kellett a szöveget bemagolnom, ráadásul elég fontos he-
lyeken szerepel a papa, s ezért „lubickolok” az elõadás-
ban. Sok a poén, a vicces jelenet, amiknek hetven száza-
lékát magam írtam hozzá, illetve egy-egy kolléga. Min-

den szereplõ kicsit õrült, túl „tolja” a dolgokat, s ebbõl
nagy viccek születnek. Olyan dalok csendülnek fel mint
az Én és a kisöcsém, Holdvilágos éjszakán... (Koltai Ró-
bert el is dúdolja õket, nagy örömömre.) Azt üzenem a
nyíregyházi közönségnek: ne hagyják ki!

A FIÚ, AKI LÁNY

– Mirõl szól az elõadás? Kelemen Katót megkéri az apja,
fogadjon egy fontos üzleti partnert. Csakhogy az úr Katát
titkárnõnek nézi, s megbízza egy levél kézbesítésével,
amelyben az áll, hogy soha nem látott unokaöccsével ké-
szül elutazni Velencébe. A szerelemre lobbant lány leg-
hõbb vágya, hogy a férfival tartson a gondolák városába,
ezért egy idõre külsejét tekintve nemet vált. Rajongásá-
nak tárgya megörül az eddig soha nem látott, szimpatikus
„unokaöcsnek”:

 „De jó, hogy végre leltem egy kellemes druszát!
 Úgy kiegészítsz engem, mint túró a csuszát.”

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Pillanatkép az Én és a kisöcsém címû darabból (Nyugat.hu/Mészáros Zsolt)
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Prostitúcióra kényszerítés, csicskáztatás, álházasság.
Több ezer embert is érinthet a szexuális és munkacélú
kizsákmányolás Magyarországon. Az áldozatokat több-
nyire hamis ígéretekkel csábítják Nyugat-Európába.
Csak keveseknek adatik meg, hogy kiszabaduljanak
sanyarú helyzetükbõl. A rendõrség most civil szerve-
zetekkel alakít ki jelzõrendszert, hogy megakadályoz-
zák az egyre jobban virágzó emberkereskedelmet.

A rendõrség az unió által is finanszírozott úgyneve-
zett Belsõ Biztonsági Alap kereteibõl próbálja fokozni
a küzdelmet az emberkereskedelem ellen. Múlt hé-
ten csütörtökön Nyíregyházán olyan hatóságok, intéz-
mények és civil szervezetek vezetõivel tárgyaltak egy
jelzõrendszer kialakításáról, amely a megelõzésre te-
szi a hangsúlyt.

– Nagyon sok együttmûködõ partnerünk van nem-
zetközi szinten. Németországgal, Svájccal, Bulgáriá-
val tartjuk a kapcsolatot, és az õ felkérésükre volt már
olyan, hogy áldozattá vált fiatal lányoknak és asszo-
nyoknak mi segítettünk abban, hogy haza is jöhesse-
nek – fogalmazott Szlovenszki Lászlóné, a Segítõ Kéz
2003 Szociális Egyesület szakmai és projektvezetõje.

A szakemberek azt mondják, az lenne a legfonto-
sabb, hogy a lehetséges áldozatokat felvilágosítsák.
Elmondják nekik, hogy mire számítsanak és ne dõlje-
nek be az emberkereskedõk ígéreteinek.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

AZ EMBER-
KERESKEDELEM ELLEN

150 ittas vagy bódult állapotú sofõr ellen indult eljárás
a hétvégi TISPOL akció során Magyarországon. A rend-
õrök az ittas és drogos jármûvezetõkre vadásztak. A me-
gyében is több helyen állították meg az autósokat. Pénte-
ken a Sóstói úton kezdték meg a nagyszabású akciót. Meg
is lett az eredménye a megyében, 12 ittas és bódult álla-
potban lévõ sofõr ellen indult eljárás.

Nemcsak Nyíregyházán, hanem az egész országban, sõt
az unió minden tagállamában ellenõrzéseket tartottak a
rendõrök. Az európai kampány kifejezetten az ittas és dro-
gos sofõrök ellen irányult. Három nap alatt csak a megyé-
ben több ezer jármûvet állítottak meg a rend éber õrei.

DROGOS SOFÕRÖKRE
VADÁSZTAK A Bicaj-Ricsaj közlekedési csapatverseny országos dön-

tõjét rendezték Nyíregyházán, a Kis Vakond Gyermektá-
borban, ahol az ország tíz legjobb csapata mérte össze
tudását. A vetélkedõ célja az volt, hogy javítsa a 13–15
éves gyermekek közlekedésbiztonságát az életkori sajá-
tosságoknak megfelelõ módszerrel, tartalommal és for-
mával.

BICAJ-RICSAJ

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a rendõrök több mint
4000 gépkocsit és 40 kerékpárost ellenõriztek. A háromnapos
európai szintû kampány ideje alatt 12 ittas jármûvezetõvel
szemben intézkedtek, akikkel szemben 5 esetben büntetõel-
járást, 7 esetben közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez-
tek – közölte Fehérvári Marietta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóreferense.

Az országos adatok szerint három nap alatt 40 ezer so-
fõrt sikerült ellenõrizni. 150 fõ ellen indult eljárás bódult
vagy ittas állapotban történt jármûvezetés miatt.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Szikszai Tihamér rendõr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Baleset-megelõzési Bizottság titkára elmond-
ta, nagyon fontos, hogy a gyerekek tisztában legyenek
azokkal a szabályokkal, amelyek rájuk vonatkoznak: mi-
kor van elsõbbségük, mikor kell nekik elsõbbséget adni-
uk, hogyan érhetnek haza biztonságban, hiszen minden
szülõ egyik legfontosabb gondolata az, hogy a gyereke
épségben hazaérjen. Hozzátette, ehhez próbáltak segít-
séget adni a versennyel is, mert a szünidõ közeledtével –
ami egy veszélyesebb üzem – szabadabban fognak a gye-
rekek közlekedni, így nem árt gondolni arra, hogy milyen
veszélyek leselkednek rájuk. A versenyrõl senki nem tá-
vozott üres kézzel, mindenki értékes ajándékokkal lett gaz-
dagabb, az elsõ helyezett csapat pedig a verseny vándor-
serlegét is elnyerte.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 18., vasárnap 18.00 Labdarú-
gó Megyei Magyar Kupa döntõ köz-
vetítése

Június 16–18., péntek–vasárnap Con-
tinental Aréna, Férfi Röplabda Európa-
liga mérkõzések

Június 17., szombat Michelin Bringa-
fesztivál

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

EDZÉS FEDERERREL
Nagy megtiszteltetés érte Fucsovics

Mártont. A stuttgarti torna elsõ kiemelt-
je, a svájci Roger Federer, a 18 Grand
Slam-gyõzelmével minden idõk leg-
eredményesebb teniszezõje nézte ki
magának edzõpartnerül a nyíregyházi
játékost. A tréning a stuttgarti center-
pályán meg is valósult, ami után a két
játékos, illetve edzõik összeálltak egy
közös fotóra. Marci egyik példaképe
Federer, akinek ezúttal az edzõpartne-
re volt, de több neves játékossal trénin-
gezett már együtt a jelenlegi legjobb
magyar férfi játékos, aki a fõtáblára ju-
tott Németországban.

KILENC ÉREM
Kilenc érmet szereztek a Nyíregyhá-

zi Sportcentrum atlétái a 122. Atlétikai
Magyar Bajnokságon. Bakosi Péter so-
rozatban ötödször végzett az élen ma-
gasugrásban, 216 centiméterrel védte
meg címét. Pál Robin távolugrásban és
hármasugrásban is a dobogó harmadik
fokára állhatott. Zajácz Petra is bronz-
érmet szerzett hármasugrásban, Osváth
Krisztina pedig elõbb 400, majd 800
méteren lett második. Remekeltek a
dobók is. Kerekes Dóra szerzett ezüst-
érmet diszkoszvetésben, és második lett
Szikszai Róbert is, csakúgy mint Kere-
kes László súlylökésben.

RÖPIS EZÜST
Érmes reménnyel utaztak a Nyíregy-

házi Sportcentrum serdülõ röplabdás
lányai Dunaújvárosba, az országos
döntõre. A mieink csoportelsõként ju-
tottak a legjobb négy közé, a fináléba
kerülésért pedig az UTE gárdájával csa-
táztak, és a csoportmeccsek után is
nyertek a sportcentrumosok. Vasárnap
a végsõ küzdelemben a Székesfehér-
vár ellen léptek pályára, amit sajnos el-
veszítettek a nyíregyháziak 3:1-re, így
ezüstérmesek lettek. A csapat legjobb-
ja Pap Dorka lett, míg Tamás Adélt meg-
választották a torna legjobb támadójá-
tékosának.

FUTAMGYÕZELEM
A nyíregyházi Bihari Alexandra nyer-

te az arablovas világbajnokság-sorozat
római futamát, amelyen számos nemzet-
közi versenyzõ közül került ki gyõzte-
sen. A fiatal lovas egy év kihagyás után
tért vissza, és ezzel a sikerrel nagy álma
vált valóra. Alexandra néhány éve már
részt vett a fesztivál versenyén, de egy
évig nem állhatott rajthoz. A római meg-
mérettetésre  ezúttal magától a fesztivál
fõszervezõjétõl kapott meghívást. A 24
éves nyíregyházi lány pedig megragadta
a lehetõséget a nagy visszatérésre,
Loskhar nyergében megnyerte a 29 700
euró összdíjazású versenyt.

NYÍREGYHÁZÁN
A VÁLOGATOTT

Nyíregyházán szerepel a hétvégén a
magyar férfi röplabda-válogatott. Az
együttes három mérkõzést is játszik az
Európa-liga második fordulójában. A tét a
négyes döntõbe kerülés.

A hétvégén Ukrajnában rendezték az
Európa-liga elsõ fordulóját, és a magyar
csapat a harmadik helyen végzett, de szo-
ros meccseken maradt alul. A válogatott
argentin kapitánya, Juan Manuel Barrial
szerint sokat fejlõdött fiatal csapata.

– Úgy gondolom, egy jó úton indultunk
el, ez látszott az Európa-liga meccseken is,
és harcolni fogunk az Eb-re kijutásért. Ami-
kor elkezdtük a munkát, ez lehetetlennek
tûnt. Nagyon fiatal a csapat, akik teljes oda-
adással készülnek – mondta a kapitány.

A Magyar Röplabda Szövetség komoly
célokat tûzött ki a csapat elé: két év múlva
ki kell jutnia a kontinenstornára.

– Szeretnénk, ha 2019-ben, amikor már
24 tagú lesz az Európa-bajnokság,  a ma-
gyar férfi válogatott is kvalifikálná magát.
Ez egy nagy követelmény, hiszen utoljára

2001-ben volt ott az Eb-n a nemzeti csa-
pat, olyan pedig nagyon rég, 1983-ban volt,
hogy mind a férfi-, mind a nõi csapat sze-
repelt a kontinenstornán. Ehhez persze ren-
geteget kell tenni, mi igyekszünk megte-
remteni a hátteret a megfelelõ munkához
– mondta dr. Kovács Ferenc, a Magyar Röp-
labda Szövetség elnöke.

A nyíregyházi torna pénteken kezdõdik
és vasárnapig tart. A találkozókon nem játsz-
hat a válogatott egyik alapembere, Németh
Szabolcs, akinek legutóbb Ukrajnában el-
tört az ujja. Õ bízik a továbbjutásban.

– Ha azt nézzük, hogy Ukrajnában há-
rom meccsbõl kettõt elveszítettünk, akkor
úgy tûnhet, hogy nincs esélyünk, de szoros
meccseket vívtunk. Hazai környezetben,
ilyen jó körülmények között kivívhatjuk a
továbbjutást – mondta Németh Szabolcs
játékos.

A magyar csapat pénteken 18.30-tól
Dániával, szombaton 15 órától Izraellel, va-
sárnap pedig 16 órától Ukrajnával játszik.
A tét a döntõbe kerülés, a finálét pedig Dá-
niában rendezik.

Németh Szabolcs játékos, dr. Kovács Ferenc, az MRSZ elnöke, Juan Manuel Barrial
szövetségi kapitány és Kósa Árpád, a szövetség elnökségi tagja is bízik a továbbjutásban

CSAPATEZÜST A VÍVÓKNÁL

A fiú kardozók a második helyen végeztek
a bajnokságban

A gyermek korosztály országos bajnok-
ságát rendezték Budapesten, az UTE ví-
vótermében egyéni és csapatversenyben.
A fiúknál 102-en indultak és az NYVSC
két kardozója is bejutott a legjobb nyolc
közé, ahol Balc Dávid 3., Varga Zalán az
5. helyen végzett. Az egyenes kieséses
rendszerben Szántó Dávid klubtársától,
Varga Zalántól kapott ki, így Dávid a 26.
helyen végzett.

A lányok egyéni versenyében 58 indu-
ló közül Nyíri Villõ az 5., Halász Panna a
36. helyen zárt.

Másnap a csapatok küzdelmeivel foly-
tatódott a bajnokság, ahol a lányok saj-
nos létszámhiány miatt nem tudtak rajt-
hoz állni, így a fiúk sikeres szereplésé-
ben bízhattunk. Rekordszámú, 18 csapat
indult harcba a bajnoki címért. A Balc
Dávid, Szántó Dávid, Varga Zalán össze-
állítású csapatunk elõször legyõzte a Gö-
döllõt 45:14-re, aztán a Törökbálintot
45:23-ra, és ezzel bekerült az elõdöntõ-
be. A döntõbe jutásért a TFSE csapatát
45:41-re verték meg Pákey Béla tanítvá-
nyai, és az aranyéremért a favorit BVSC-
vel szemben maradtak csak alul, így egy
értékes ezüstérmet szereztek.
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

FORGATTÁK A FAKANALAT

A Nyírszõlõsi Juniális hagyományait folytatva szer-
vezték meg szombaton a Fakanál Fesztivált. A telepü-
lésrész közmûvelõdési színtere ezúttal is a Human-Net
Alapítvány projektje keretében megszépült közösségi
parkba invitálta a környék lakóit. Az esemény címének
megfelelve 18 csapat tagjai álltak a kondérok mögé, s a
focikupa is a tradíció része maradt. Emellett a helyi,
tehetséges fiatalok fellépései adták a program gerincét,
melyet hastánc, rendõrségi kutyás bemutató és a Full
Rock Band élõ koncertje is színesített. A rendezvényt
Jászai Menyhért, a településrész önkormányzati képvi-
selõje, Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta meg.

SÓSTÓFÚVÓSFESZT
2017. június 30. 18.00 óra – a Krúdy Vigadó elõtt.
A Nívó-díjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és

Majorette Csoport nyári könnyûzenei koncertje.
Együttesvezetõ: Suszter Csaba. Vezényel: Bakó Leven-
te, Liszt-díjas trombitamûvész, karmester. Közremû-
ködik: Nyíregyháza Tánc Klub. Mûvészeti vezetõ:
Marján Klára. 17.45-tõl Kelet Brass Band.

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
KOPONYAEREKLYÉJE

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Fõplé-
bánia örömmel értesíti az érdeklõdõket, hogy június
23-24-én rendõrségi biztosítással egyházmegyénkbe
érkezik Gyõrbõl Szent László király koponyaereklyéje.

Június 23-án itt, Nyíregyházán a társszékesegyház-
ban köszönthetjük majd a harmadik legfontosabb nem-
zeti ereklyénket, amely másnap a szabolcsi ünnep-
ségre zarándokol tovább.

Program: 17.00 A Szent László ereklye ünnepélyes
fogadása a Kossuth téren (szökõkúttól) és bevonulás a
Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházba. Püspöki
köszöntõ. 17.30 Egyéni tiszteletadás az ereklye elõtt.
18.00 Szentmise dr. Veres András, gyõri megyés püs-
pök, a MKPK elnökének fõcelebrálásával. 19.00 Bog-
nár István, a gyõri székesegyház plébánosának elõ-
adása. 20.00 Imaóra Szent László király tiszteletére.
21.00 Kapuzárás.

Petneházy Attila (1. sz. vk. országgyûlési
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2017. június 21., 16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.

Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszá-
mon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.

 
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. június 20., 16.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2.,
Polgárõr Iroda.

BETON, TÜKÖR, ÉS
NAGYBÁNYAI SZATÍRA...
...öt kortárs képzõmûvész mutatkozik be nyíregy-

házi kiállítótermekben.
Zielinski Tibor szobrászmûvész üveg-beton alkotá-

sai és Szepessy Béla grafikusmûvész acélhengerben
tükrözõdõ grafikái – a Nyíregyházi Egyetem Vizuális
Kultúra Intézete két mûvésztanára filozofikus kiállítá-
sa a Nyíregyházi Városi Galériában nyílik június 21-
én 16.30, illetve 17 órától.

Román partnervárosunk, Nagybánya mûvészeti ha-
gyományainak XXI. századi vetülete, egy képzõmû-
vész család: Judit, Barbu és Gheorghe Craciun kera-
mikus-festõ és grafikusmûvészek expresszív és groteszk
figuráinak világa jelenik meg a Pál Gyula Teremben.
Megnyitó: június 22-én 16.30-kor.

Mindkét kiállítás július 22-éig tart nyitva.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: jú-
nius 16-án 16.00: Értékes Esték. A Szabolcs
Néptáncegyüttes munkássága. Elõadó: Ágoston Ildikó és
Bíró József. 23-án 10.00: Kerekítõ.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: június 17-én
10.00: Babaangol. 20-án 14.00–16.00: Üvegfestés egyéni
fantázia alapján. 22-én 14.00–16.00: CD-bõl állatfigurák
készítése.

Június 21. 18.00 Probiotikumos vi-
taminok  ingyenes orvosi elõadás: 
Egészséges emésztés, erõs immunrend-
szer, elõadók:  dr. Molnár Csaba és 
Dobronyi Ágnes.

Helyszín: Móricz Zsigmond megyei
könyvtár, Nyíregyháza.

TÁBOROK, PROGRAMOK
Borbányai Mûvelõdési Ház:
– június 26–30. Kézmûves tábor
– augusztus 7–11. Kézmûves tábor
– július 1. Jó estét nyár, jó estét Borbánya, valamint
Borbánya, Gólbánya
– augusztus 5. Borbánya, Gólbánya
– augusztus 20. Államalapító Szent István tiszteletére
rendezett ünnepség Nagyszálláson és Borbányán
Jósavárosi Mûvelõdési Ház:
– július 3–7. Városismereti tábor
– július 24–28. Zenei tábor
– július 31–augusztus 4. Aerobik- és tánctábor
– augusztus 7–11. Kézmûves tábor
– augusztus 11-12. Jósavárosi Napok
– augusztus 14–18. Mozgástábor
Butykai Közösségi Ház:
– június 25. Cseresznyefesztivál
– június 26–30. Kézmûves tábor
– augusztus 7–11. Kézmûves tábor
– augusztus 19. Államalapító Szent István tiszteletére
rendezett ünnepség Rozsrétszõlõn
Városmajori Mûvelõdési Ház:
– június 16. 17.30 Kiállításmegnyitó Nagy Mariann
képzõmûvész munkáiból; 18.00 Cserháti Zsuzsa Est
Zentai Edit és Csernák Tibor elõadásában
– július 1. 15.00–20.00 Városmajori Nap
– augusztus 10. 18.00 „80 nap alatt a Föld körül”:
Fülöp-szigetek – Barkóczi Bea táncmûvész élmény-
beszámolója és Táncestje
– augusztus 16. 18.00 Dr. Granville Pillar dalestje – A
’60-as évek szerelmes slágereibõl
Kertvárosi Mûvelõdési Ház:
– június 19–23. Kézmûves tábor
– július 10–14. Kézmûves tábor
Nyíregyházi Városi Galéria:
– július 10–14. „Mûvészkedõs” képzõmûvészeti tábor
Krúdy Gyula Art Mozi:
– június 29. Nyári Filmes Szabadegyetem

MAGYAR ÓPROTESTÁNS LITURGIA a XVI. századból.
Június 17-én 15.00 órakor a nyíregyházi evangélikus Nagy-
templomban a reformáció 500. évfordulójának emlékére
Huszár Gál (1512–1575) evangélikus prédikátor, énekszer-
zõ Szentháromság-ünnepi úrvacsorás istentiszteleti litur-
giáját adják elõ budapesti, debreceni és nyíregyházi egy-
házzenészek.

JANCSI ÉS JULISKA. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: június 17-én 16.00: Jancsi és Juliska. 18-án 10.00: Pi-
roska és a farkas. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emelet.

FOGADÓÓRA IDÕSEKNEK
Az Idõsügyi Tanács jóvoltából a szépkorúak most

már fogadóórákon is választ kaphatnak a korosztályu-
kat érintõ közérdekû kérdésekre, de javaslatokkal is
élhetnek hétfõnként 13 és 16 óra között a Móricz Zsig-
mond könyvtárban.

GYÓGYÍTSUNK MÁSKÉPPEN 2.0. A Nefelejcs Egye-
sület várja az érdeklõdõket elõadásaira, illetve foglalko-
zásaira. Június 19-én 10.00: Az idõsödés, mint kihívás.
Elõadó: Szarkáné Kövi Márta diplomás szupervizor, men-
tálhigiénikus. Helyszín: Debreceni EÜ. Fõiskola kar (Sós-
tói út 2.). 21-én 10.00 óra: Légzõgyakorlatok. Kis- és nagy-
ízületre ható mozgásformák. 28-án 10.00: Projektzáró.
Helyszín: Erdei Tornapálya.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„AHOL A HÕSÖKET NEM FELEJTIK,
MINDIG LESZNEK ÚJAK”

Ez volt a mottója annak az Emlékévnek, amit Magyar-
ország Kormánya az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójáról történõ méltó megemlékezés ér-
dekében hirdetett meg. Az Emlékév 2017. június 16-
ával zárul.

Június 16-a volt az a nap 1989-ben, amikor Nagy Imre
mártír miniszterelnököt és társait újratemették. Az ezt
megelõzõ napra idõzítve a FIDESZ nyíregyházi csoportja
egy emléktáblát állított a Sóstói úti volt ÁVH-laktanya
bejáratánál mindazok tiszteletére, akiket 1948 után ár-
tatlanul meghurcoltak. További párhuzam Nagy Imre új-
ratemetésével, hogy míg a térség küldöttei a megyei párt-
bizottságtól, a megyei tanácstól, valamint más politikai
és társadalmi szervezetektõl részt vettek a budapesti
gyászszertartáson, addig a nyíregyházi Északi temetõ 28-
as parcellájában kopjafákat állítottak a város két mártír-
jának, Szilágyi Lászlónak és Tomasovszky Andrásnak.
Ezt az emlékjelállítást a megyei tanács a „nemzeti meg-
békélés jegyében” tette, így jelölve meg az addig eltit-
kolt és jeltelen sírokat, ahová 1958 májusában elhan-
tolták a mártírokat a kivégzésüket követõen. Még 1989
áprilisában a Magyar Demokrata Fórum megyei szerve-
zete nevében dr. Takács Péter és Hamvas László intéztek
levelet Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszterhez, amely-
ben a két nyíregyházi mártír rehabilitációját, exhumálá-
sát és „emberhez méltó végtisztességüket” kezdeményez-
ték. Júniusban kopjafákat állítottak, augusztusban meg-

történt az exhumálás, az újratemetésük idõpontját pedig
1989. október 6-ára tûzték ki.

Az MDF által szervezett gyászszertartáson a „népföl-
kelés” áldozatait több ezren búcsúztatták, a város pedig
díszsírhelyet adományozott számukra. A kopjafákat ezt
követõen a 28-as parcellából áthelyezték a díszsírhely-
re, ahol 1991-ig jelezték, hogy Nyíregyháza mártírjai-
nak földi maradványai végre méltó helyre kerültek. Ki-
végzésük 33. évfordulóján, 1991. május 6-án a kopja-
fák helyét Tóth Sándor bronz mellszobrai váltották fel.
Késõbb síremlékük a Nemzeti sírkert része lett, míg 2016
õszén a 28-as parcellát is emléktáblával jelölték meg.
Szilágyi László kopjafáját Gégénybe, Tomasovszky And-
rásét (képünkön) pedig Kálmánházára helyezték át.


