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SZIRÉNAPRÓBA JÖVÕ HÉTEN
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2017. június 27-28-29-én 9.00 órától a Nyíregyházán található polgári védelmi la-
kossági riasztó- és tájékoztató eszközök (szirénák) hangos üzempróbáját végzik,
melynek során 30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahangot
30 másodperc szünet követ, majd újból 30 másodperces folyamatos, állandó hang-
magasságú szirénahang – riadó elmúlt jelzést adnak le. A hangos próba célja, hogy
ellenõrizzék a riasztóeszközök mûködõképességét. A jelzéseket ellenõrzés kereté-
ben adják le, azok semmilyen veszély bekövetkeztét nem jelzik, a lakosság részérõl
semmiféle teendõ nem szükséges. A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a
próbával együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kéri, annak végrehaj-
tása a lakosság biztonságát szolgálja.

ÁLLATPARKI FEJLESZTÉS.
Elkezdõdött a Pangea
Ökocentrum építése,
õsszel elindul a látoga-
tócentrum beruházása,
de lesz jégkorszaki
bemutató is. VILÁGJÁRÓ
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TÁMOGATÁS
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MEGÚJUL.
Az év végéig elkészül a
Mezõ utca–Bethlen G.
utca–Vasgyár utca csomó-
pont rekonstrukciója. A
fejlesztés a NIF Zrt. beru-
házásában valósul meg.

A képen a Zoo Suli elsõ turnusában éppen egy teknõssel ismerkedõ diákok már attól a gondolattól is boldogok lehetnek, hogy
múlt pénteken „kitört” a vakáció. A sóstói tábor pedig egy héten keresztül tartogat számukra állati meglepetéseket. De
felnõtt és gyermek egyaránt örülhet a bejelentésnek: újabb jelentõs fejlesztések elõtt áll a Nyíregyházi Állatpark. Európa
egyik legjobb ilyen jellegû intézménye ökocentrummal, új látogatóközponttal és „jeges” látványosságokkal is gazdagodik
hamarosan. (Részletek a 3. oldalon, a több helyen is elindult táborokról pedig a 8. oldalon lehet olvasni.)

TÖRTÉNELMI LEHETÕSÉG ELÕTT A RÖPLABDA
A labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és

a jégkorong mellett immár a röplabda is a TAO-támoga-
tott sportágak körébe tartozik. A parlament egy hete fo-
gadta el a törvénymódosítást. Mindez új fejezetet nyit-
hat a sportág történetében – mondta dr. Szabó Tünde,
sportért felelõs államtitkár Nyíregyházán.

Jelképesen egy röplabdát és egy, az áprilisi szlovák-ma-
gyar közös rendezésû U19-es férfi Eb-emlékérmet (képün-
kön) nyújtott át dr. Kovács Ferenc, a Magyar Röplabda
Szövetség elnöke dr. Szabó Tünde, sportért felelõs állam-
titkárnak. Régi vágyuk teljesült a röplabdásoknak azzal,
hogy a látvány csapatjátékok közé bekerült a sportág.
Mindez a vidéki nagy bázisoknak, mint a kaposvári, bé-
késcsabai vagy a nyíregyházi, komoly segítséget jelent.

– Ez óriási dolog, de nagy feladat is. Júliusban rendkívüli
közgyûlést tart a röplabda szövetség a TAO miatt szükséges
alapszabály-módosítások bevezetése kapcsán, mert kaptunk
egy lehetõséget, hogy szeptember 15-éig pályázhatunk.
Célunk, hogy népszerûsítsük a sportágat, szeretnénk emel-
ni a játékosok számát, és természetesen eredményesség-
ben is elõrelépést várunk. Ehhez óriási segítséget adhat a
TAO  –  mondta dr. Kovács Ferenc, a Magyar Röplabda

Szövetség elnöke, Nyíregyháza polgármestere. A szövet-
ség elkészítette a röplabda sportfejlesztési programot, mely
stratégiai lépéseket is tartalmaz. Jelenleg az ország több mint
200 klubjában, illetve az iskolai csapatokban 14 500 gye-
rek röplabdázik. A TAO-körbe kerüléssel komoly fejlesztés
valósulhat meg az utánpótlás-nevelésben.

– Nagy lehetõség ez a sportágnak, hiszen az utánpót-
lás-nevelést tudja segíteni ezáltal. Versenyeztetés, edzõ-
táborozás, eszközfejlesztés és képzés is megvalósulhat,
és fejleszthetõk a létesítmények is. Ez az élsportnak, az
utánpótlás-nevelésnek és a szabadidõsportnak is kedve-
zõ. Nagy öröm, hogy errõl hazaérkezve, Nyíregyházán
beszélhetünk, hiszen a város mindhárom területen jó pél-
da – mondta dr. Szabó Tünde.

Az már eldõlt, hogy a következõ évben a nõi bajnokság
átalakul, és a lebonyolítás kétszer hat csapatos Szuperliga rend-
szerben zajlik, és bevezetik a nevesebb bajnokságokban már
használt statisztikai rendszert. Az eredmények az elmúlt esz-
tendõben sokat javultak, a nõi válogatott ismét kijutott az Eu-
rópa-bajnokságra, és több csapat is jól szerepelt a nemzetközi
kupákban. A Fatum Nyíregyháza õsztõl a CEV Kupában in-
dul, és elsõ ellenfele vagy a belga, vagy a holland bajnok lesz.

(Szerzõ: Dankó László)
Dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár és

dr. Kovács Ferenc polgármester

ZOOBAN LENNI JÓ
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ZÁRÓVIZSGÁK AZ EGYETEMEN
Túl vannak a záróvizsgákon a Nyír-

egyházi Egyetem végzõs hallgatói, akik
június 14. és 16. között adtak számot
tudásukról. A sikeres vizsgázók július
2-án 11.00 órától az intézmény Ko-
dály-termében vehetik majd át diplo-
májukat.

NÉPTÁNCVÍZIÓ
Különleges produkcióval emlékezett

az 1956-os forradalom és szabadságharc
hõseire az Igrice Néptáncegyüttes a Vá-
rosmajori Mûvelõdési Házban. Virtuóz
néptánc koreográfiákkal mesélték el egy
fiatal szerelmespár történetét, akik a for-
radalom idején szeretnek egymásba.

HATÁRTALANUL ZELKESEN
A nyíregyházi AJG Zelk Zoltán Tagin-

tézményének hetedik évfolyamos tanu-
lói a 2016/17-es tanévben is az Emberi
Erõforrás Minisztérium által meghirde-
tett Határtalanul pályázat révén utaztak
a Partiumba, ahol megismerkedhettek az
érmihályfalvai zelkes diákokkal is.

TIT KITÜNTETÉS
Oklevéllel és emlékplakettel tün-

tette ki dr. Dolinay Tamás fõorvost a
TIT. A szervezet egykori városi elnö-
kének az ismeretterjesztésben vég-
zett kiváló, több mint negyvenéves tu-
dományos munkáját köszönték meg
a díjjal.

APÁK NAPJA AZ OVIBAN
Elsõ alkalommal tartották meg az

Eszterlánc Északi Óvoda Tas utcai
székhelyen az Apák Napja! rendez-
vényt, amelyen az apukáknak még
esküt is kellett tenniük, majd pedig
gyermekeikkel sorversenyen bizonyít-
hatták rátermettségüket.

EZÜST JUNIÁLIS
Fergeteges hangulatú rendezvényt

szervezett a Nyíregyházi Szociális Gon-
dozási Központ a Pacsirta utcai telephe-
lyén. Az eseményen 160 szépkorú vett
részt, és még a 90 éves Editke néni is tánc-
ra perdült! Elhangoztak versek, paródiák
és volt élõ zene Bálint Pali bácsival is.

TÁNCLÉPÉSEK
A hétvégén búcsúztatta az évadot a

Primavera Balettegyüttes Nyíregyhá-
zán. A színvonalas produkciókat lelkes
taps koronázta meg. A Kétszeres Nívó-
díjas és Kiváló Együttes címmel kitün-
tetett Primavera egyébként idén ünnepli
fennállásának 40 éves jubileumát.

38 ÉVI SZOLGÁLAT
Közel négy évtizedes szolgálat után

akasztotta szögre a mentõautó kulcsát
Baraksó László, az OMSZ gépkocsi-
vezetõ bajtársa. Az utolsó szolgálati
napon kollégák sora búcsúzott a sze-
retett Laci bácsitól, kívánva számára
kellemes nyugdíjas éveket.

TÖBB SZÁZ LAKÁS ÉPÜLHET IDÉN

Az év elsõ öt hónapjában csaknem
annyi lakásépítési engedélyt adtak ki Nyír-
egyházán, mint tavaly egész évben. Janu-
ár és május között 89 egylakásos, 9 kétla-
kásos, valamint 13 többlakásos lakóépü-
letre kértek ilyen dokumentumot, így már
325 lakás építése van jelenleg folyamat-
ban Nyíregyházán, de az önkormányzat
arra számít, hogy ez a szám az év végéig
elérheti a 600-at is.

A Központi Statisztikai Hivatal gyorstájé-
koztatója szerint az építkezési láz 2017 elsõ
negyedévében sem csökkent, 47 százalékkal
több lakás épült és 89 százalékkal több építé-
si engedélyt adtak ki, mint 2016 azonos idõ-
szakában. A belvárosi több száz lakásos nagy-
beruházásokon kívül a családi házak építése
is meredeken emelkedik. Az országos tenden-
ciával párhuzamosan Nyíregyházán jelentõ-
sen nõtt a lakásépítési kedv. Éva Péter, a Pol-
gármesteri Hivatal Építésügyi Osztályának ve-
zetõje elmondta, már az év elsõ öt hónapjá-
ban 325 új lakás kapott egyszerû bejelentés-
sel tudomásulvételt vagy építési engedélyt.

MEGÚJULÓ ÁLLOMÁNY

A júniusi adatok alapján az elsõ félév-
ben 400 építés teljesülni fog, éves szinten
pedig 600 új lakás építését várják. Ez a je-
lenlegi nyíregyházi lakásállomány közel
1,5 százaléka, ami a megújításhoz elen-
gedhetetlenül szükséges.

A KORÁBBIAK TÖBBSZÖRÖSE
Január és május között 325 lakás építé-

se van folyamatban, ami csaknem annyi,
mint a tavaly megépült 371 lakás, és jóval
meghaladja a 2015-ben regisztrált 91 épí-
tést. De már 2016-ban több mint négyszer
annyi lakás épült, mint az azt megelõzõ
évben. A KSH adatai szerint 51 757 lakás
van nyilvántartásban Nyíregyházán, a la-
kásállomány a minigarzonoktól a nagy te-
rületû családi házakig terjed. A körülbelül
1600 önkormányzati bérlakás a Nyíregy-
házi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ
Nonprofit Kft. kezelésében van.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

NEM JOGERÕS ÍTÉLET
A Nyíregyházi Törvényszéktõl szerdai

lapzártánk után sajtóközlemény érkezett
szerkesztõségünkhöz.

Eszerint a Nyíregyházi Járásbíróság kü-
lönösen nagy vagyoni hátrányt okozó hût-
len kezelés bûntettében hozott ítéletet szer-
dán. I. rendû B. P. vádlottat 4 év börtön-
büntetésre és 4 év közügyektõl eltiltásra
ítélte, valamint 5 évre eltiltotta attól, hogy
gazdasági társaságokban vezetõi tisztség-
viselõ pozíciót töltsön be. II. rendû D. P.
és III. rendû N. J. vádlottat egyenként 3-3
év börtönbüntetésre és 3-3 év közügyek-
tõl eltiltás mellékbüntetésre ítélte, egy kft.-
t, mint önálló jogi személyt pedig 15 mil-
lió forint pénzbírsággal sújtotta. Az ítélet
nem jogerõs, az ügyész 3 napot fenntar-
tott a nyilatkozattételre, a vádlottak és vé-
dõik felmentésért fellebbeztek – áll a tör-
vényszéki közleményben.

A témában ezt követõen két sajtóközle-
mény is érkezett szerkesztõségünkhöz.

Az egyiket Rendes Sándor városházi saj-
tószóvivõ jegyzi. Mint írja: „A NYÍRVV
ügyvezetõje a szerdán született nem jog-
erõs ítélet kihirdetését követõen azonnal

benyújtotta lemondását, amelyet Nyír-
egyháza polgármestere elfogadott, hang-
súlyozva, hogy mivel az ítélet nem jogerõs,
az érintetteket az ártatlanság vélelme to-
vábbra is megilleti. Az új ügyvezetõ kine-
vezésérõl a város polgármestere gondos-
kodik.”

Az elsõ- és másodrendû vádlottak ügy-
védje, dr. Szabó István is közleményben
reagált: „Megalapozatlannak tartom a bí-
róság ítéletét. Álláspontom szerint a bíró-
ság egyoldalúan értékelte a bizonyítéko-
kat. A védelem kifogásait a váddal kap-
csolatban a Tisztelt Bíróság nem vette fi-
gyelembe. Sem a védõbeszédben elhang-
zott érveinket, az ott megjelölt törvényes-
ségi kifogásokat, sem az állításainkat iga-
zoló tanúvallomásokat nem értékelte.  Ter-
mészetesen az ítélet ellen fellebbezést je-
lentettünk be a tényállás téves megállapí-
tása miatt felmentés érdekében. Meggyõ-
zõdésem, hogy ügyfeleim a terhükre rótt
bûncselekményeket nem követték el.
Amint írásban kézhez kapjuk az ítéletet,
annak állításait tételesen módunkban áll
cáfolni.”
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A következõ három évben a Modern Városok Program
megállapodása alapján 6,7 milliárd forintot fordíthat fej-
lesztésre a Nyíregyházi Állatpark. Hétfõn elkezdõdött a
Pangea Ökocentrum építése a Blaha Lujza sétányon,
õsszel elindul a látogatócentrum beruházása, de lesz jég-
korszakot bemutató látványosság, India-ház és afrikai
madárröpde is.

A Nyíregyházi Állatpark városunk egyik fõ látványossá-
ga. 2015-ben Európa legjobb állatkertjének választották az
500 000 látogató alatti kategóriában két dán állatkerttel
egyetemben. A régió elsõ számú turisztikai látványossá-
gának számító állatpark további fejlesztések elõtt áll.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
A Modern Városok Program keretében még 2015-ben

kötött szerzõdést a kormánnyal Nyíregyháza önkormány-
zata. Az Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Kovács Fe-
renc által aláírt megállapodás egyik lényeges pontja volt
az állatpark további fejlesztése. Mára konkretizálódott az
összeg, ami összességében 6,7 milliárd forint. Ebbõl 1,5
milliárd a TOP forrásokból, 5,2 milliárd pedig a hazai költ-
ségvetésbõl érkezik.

A SÉTÁNY IS MEGÚJUL
A Pangea Ökocentrum építésével teljesen megújul a

Blaha Lujza sétány egy szakasza, a Dzsungel Hotel mel-
lett két épületet is lebontanak. Mint köztudott: a Nyíregy-
házi Állatpark mûködteti az ország eddigi egyetlen állat-
kerti szállodáját, ahol a 18 családi szoba és a 60 szemé-
lyes diákszállás mindig egy évre elõre foglalt. A fejlesztés-
sel megvalósuló ökocentrummal ez a kínálat is bõvül, hi-
szen egy látványos, magas színvonalú konferenciaközpont,
rekreációs hely és szálloda is lesz egyben. Két szinten 38
szobát alakítanak ki nettó 2618 négyzetméter alapterüle-
ten, és egy 100 fõs konferenciaterem is létesül.

BÕVÜLÕ SZÁLLÁSHELYKÍNÁLAT
– A Pangea egy egyedi, különleges hotel lesz a tó-

parton, az állatpark területén, de már másfél hónapja
épül a négycsillagos hotel is Sóstón, azt a másik turisz-
tikai attrakcióval, a fürdõvel kapcsolják össze. A kettõ
együtt 160 új szobát jelent, ami sokat segít a nyíregy-
házi turizmus további fejlõdésében – emelte ki a fej-
lesztéseket bemutató sajtótájékoztatón dr. Kovács Fe-
renc polgármester, majd hozzátette, ez egy hároméves
projekt, tehát 2019 végéig minden beruházást szeret-
nének befejezni.

OKTATÁSI KÖZPONT
Az ökológiai oktatás, nevelés központjává váló, a ha-

zai és nemzetközi szakmai tanácskozásoknak teret adó,
és az ökoturizmus szállásigényét magas szinten biztosító
Pangea Ökocentrum és Szálloda megépítésével jelentõ-
sen hozzájárul majd az évi 400 000–500 000 látogatót
fogadó Nyíregyházi Állatpark szolgáltatásainak még ma-
gasabb minõségi szintre emeléséhez. Az állatpark új att-
rakciójaként Sóstógyógyfürdõt egy többfunkciós központtal
és igényes szálláshellyel gazdagítja.

LÁTOGATÓCENTRUM
Gajdos László ügyvezetõ a fejlesztések ütemezésével

kapcsolatban bejelentette, hogy a többfunkciós oktató- és
konferenciaközpont (a Pangea Ökocentrum), melynek
építése most elkezdõdött, várhatóan egy év múlva készül-
het el. Szeptemberben, a turistaszezon végén indul a mo-
dern látogatócentrum beruházása, hogy a legkevésbé za-
varja az idegenforgalmi csúcsidõszakot, tekintettel arra,
hogy Sóstógyógyfürdõ más részein is építkezés zajlik.

EGYEDÜLÁLLÓ JÉGKORSZAKI BEMUTATÓ

Jövõre pedig a közel 4 milliárdos Jégkorszak bemutató
megvalósítása is elkezdõdik, de lesz még India-ház és af-
rikai madárröpde is. A tájékoztatón elhangzott: a jégkor-
szaki interaktív bemutató Európában egyedülálló lesz,
valósághû modelleken mutatják majd be a jégkorszakban

PANGEA, JÉGKORSZAK, LÁTOGATÓCENTRUM

élt emblematikus állatokat. Igazi utazásra invitálják a lá-
togatókat a sarkvidéki fókák, jegesmedvék és pingvinek
birodalmába. Megelevenedik a tundra az állatokkal épp-
úgy, mint a mesterségesen elõállított havas, jeges táj. A
jégkorszakot megidézõ, többcélú, interaktív, 2 hektáron
elterülõ állatbemutató során – mely jelenleg a tervezés-
elõkészítési szakaszban van – a vendégek számos él-
ménnyel gazdagodhatnak.

TÖBB SZEMPONTBÓL JÓ

A sajtóeseményen elhangzott: a Nyíregyházi Állatpark-
ban tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerûségnek
örvendenek majd a Sóstógyógyfürdõre érkezõ látogatók
körében, így tovább növelik az állatkert látogatottságát,
és munkahelyteremtõ hatásuk is van.

Alpaka született a Nyíregyházi Állatparkban. A ki-
csi 16 napos, egészséges és már túl van a keresztelõn
is. Mivel a lábai a pata felett fehér színûek, a megtisz-
telõ Zokni nevet kapta a gondozóitól. A 8 kilós csöpp-
ség egyelõre anyatejjel táplálkozik, de kíváncsiságból
már belekóstol a szülei takarmányába is. A nyíregy-
házi alpakacsapat vele együtt kilencfõsre bõvült. A kis
patást már a látogatók is megtekinthetik az Andok ka-
landok függõhídjáról, ahol tapírokkal és kapibarákkal
él társbérletben.

ZOKNI FÉLÉNK, DE KÍVÁNCSI

Így néz ki majd a „jégvilág” egy része

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor, Tarczy Gyula)
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LÉGI ÁLOM! 40 ÉVE NEM
VOLT ILYEN...

Új hangárépülettel bõvült a nyíregyhá-
zi repülõtér. A közel 600 négyzetméteres
létesítmény két épületrészében 2 motoros,
3 vitorlázó repülõ, valamint 8 sárkányre-
pülõ fér el.

Közel 40 éve nem történt ilyen nagysza-
bású fejlesztés a nyíregyházi sportrepülés
életében. A megyeszékhely repülõtere az
országban az egyik legjobb adottságokkal
rendelkezik. A második világháború után,
a lebombázott volt katonai repülõtéren
épült az elsõ hangár, majd 1950-ben meg-
alakult a Nyíregyházi Repülõklub. Azóta
kiépült a teljes infrastruktúra, a város a pol-
gári pilótaképzés központi bázisa, de sok
magángép is landol itt. Szerencsére egyre
több fiatalt érdekel a repülés, új klubok ala-

kulnak, és szakágak jönnek létre. Miután
minden tagnak saját repülõje van, és a sza-
bad ég alatt nem szerencsés ezeket tárolni,
szükségessé vált egy új hangár építése.

40 MILLIÓS BERUHÁZÁS

Hársfalvi Péter, a Nyíregyházi Repülõ
és Ejtõernyõs Klub elnöke elmondta, az új
hangár két épületrészbõl áll, a 275 négy-
zetméteres részen 2 motoros, 3 vitorlázó
repülõt, a 300 négyzetméteresen pedig 8
sárkányrepülõt tudnak tárolni. Az épület
közel 40 millió forintos magánberuházás-
ban, társadalmi összefogással készült el,
a telket pedig az önkormányzat biztosí-
totta.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A hangáravatón a szalagot Hársfalvi Péter, a Nyíregyházi Repülõ és Ejtõernyõs Klub
elnöke, Hársfalvi Sándor, az egykori repülõklub alapítója és Pokaraczky András, a

nyíregyházi repülõtér volt parancsnoka vágta át

ÉV VÉGÉIG ELKÉSZÜL A CSOMÓPONT
Az év végéig elkészül a Mezõ utca–Bethlen G. utca–

Vasgyár utca csomópont rekonstrukciója. A forgalmas
keresztezõdés áteresztõképességének javítása a Nyugati
elkerülõ továbbépülésével vált halaszthatatlanná, egyben
a városvezetés közlekedési infrastruktúrát megújító stra-
tégiájának a szerves része. A 730 millió forintos átépítés
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában
valósul meg, hazai forrás felhasználásával.

A forgalomszámlálási adatok alapján a nap mértékadó
idõszakaiban a Mezõ utca–Bethlen G. utca–Vasgyár utca
csomópont jelentõsen túlterhelt. A Nyugati elkerülõ út
újabb szakaszának megépülése és a Tiszavasvári út térsé-
gében kialakítás alatt lévõ ipari park megnövekedett for-
galmi igénye pedig várhatóan további forgalomátrende-

zõdést eredményez, ami szintén indokolttá teszi a cso-
mópont fejlesztését.

GYORSABBAN ÉS HATÉKONYABBAN
Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivõje Nyíregyházán elmond-

ta, a beruházás lényege, hogy a Mezõ utcai csomópont át-
eresztõképessége javuljon. Ennek érdekében kanyarodó-
sávokat alakítanak ki és sávszélesítés is segíti majd a dina-
mikusabb haladást. Könnyebbé válik a konzervgyár meg-
közelítése, és egy plusz új sáv fogja azt eredményezni, hogy
a 36-os fõút forgalmi terhelése is csökkenjen. A fejlesztés

része lesz az ívek és hosszak növelése, valamint a Bethlen
Gábor utcában egy, a városközpont felé haladó új sáv nyi-
tása a csomópont és a Búza utca közötti szakaszon.

A CSOMÓPONT FEJLESZTÉSÉNEK ELEMEI
– A Vasgyár utcai ágon külön jobbra kanyarodó sáv

kialakítása a Vörösmarty téri csatlakozástól.
– A Bethlen Gábor utca nyugati és keleti ágán is

egy-egy sáv bõvítése, melynek eredményeként nyu-
gati irányból két egyenes, egy külön balra és egy kü-
lön jobbra sáv a Vasgyár utcára a vasútállomás irá-
nyába, valamint két fogadó sáv segíti a közlekedõket.

– A Mezõ utcai ágon külön jobbra kanyarodó sáv
kialakítása a Tiszavasvári út irányába.

A csomópont külön jobbra kanyarodó sávjai egy-
egy szigettel lesznek elválasztva, s a korszerûsítéssel
a kerékpáros átvezetések is egyszerûbbek és bizton-
ságosabbak lesznek.

MOST KEZDIK, DECEMBERRE TERVEZIK
A munkaterület átadása kapcsán a városházán tartott

sajtótájékoztatón dr. Kovács Ferenc polgármester hang-
súlyozta: szorgalmazta, hogy a munkák az iskolai szünet-
tel egy idõben kezdõdjenek meg, mert így a legkritiku-
sabb munkarészek elkészülhetnek a tanévkezdésre, ezzel
kevésbé zavarva az újra megnövekvõ forgalmat. Az egész
beruházás várhatóan decemberben fejezõdik be s renge-
teg közmûátépítéssel jár. A szolgáltatókkal megtörténtek
az egyeztetések, így most minden feltétel adott ahhoz, hogy
intenzív munkával tartsák a határidõket.

A HÍD TÚLOLDALÁN
A térségben további közlekedési fejlesztéseket tervez

az önkormányzat a Tiszavasvári út–Derkovits utcai ke-
resztezõdés átépítésével, így biztonságosabbá tételével,
ami jelenleg a balesetveszélyes csomópontok közé so-
rolható.

Kiss Boglárka és dr. Kovács Ferenc
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MÁR „OKOSODNAK” A GYÓGYSZERRECEPTEK IS
Novembertõl elektronikus receptre írják fel a gyógy-

szereket az orvosok az úgynevezett Elektronikus Egész-
ségügyi Szolgáltatási Térben (továbbiakban: EESZT), ami
tárolja a betegek adatait is, így például azt, hogy az orvos
mikor, milyen és mennyi gyógyszert írt fel neki, milyen
adagolással, és a pirulákat mikor, melyik gyógyszertár-
ban váltották ki.

Március elején már harminc patikában megkezdõdött
az e-recept alkalmazását tesztelõ kísérleti program, az éles
indulás pedig novembertõl várható. A változás a betegek
számára is hozhat elõnyöket: krónikus betegségek esetén
például a stabil, fenntartó kezeléshez szükséges gyógy-
szereket egy felírás után két-három alkalommal is ki lehet
váltani, azaz nem kell havonta sorban állni az orvosnál
pusztán a „vény” miatt.

A BETEG IS HOZZÁFÉRHET

– A hatalmas és egységes informatikai rendszerhez min-
den támogatott gyógyszert rendelõ (vényíró) orvos és min-
den gyógyszertár a saját számítógépén keresztül képes
kapcsolódni. Az adatbázis – megfelelõ adatvédelmi ga-
ranciákkal – elérhetõ a kezelõorvosnak, a gyógyszertár-

nak és a betegnek is, ebbõl fakadóan mindannyian olyan
plusz információkhoz juthatnak, amelyekkel a betegek
gyógyszeres kezelése és gyógyszerekkel való ellátása sok-
kal biztonságosabb lesz – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló
szerkesztõségét dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszeré-
szi Kamara elnöke.

– Az e-recept kiváltása során a betegnek nem lesz más
dolga, mint magával vinni a felírási igazolást a gyógy-
szertárba. Ezt átadja a gyógyszerésznek, aki a receptet
beazonosítja a nagy elektronikus rendszerben (EESZT),
majd kiadja az orvosságot, aminek az átvételét a beteg az
úgynevezett „kiadási igazoláson” az aláírásával igazolja.
Abban az esetben, ha a betegnél nincs ott a felírási igazo-
lás, de megfelelõ személyazonosítóval igazolni tudja
magát, felírási igazolás nélkül is kiválthatja a gyógysze-
rét. Természetesen arra is lehetõség lesz, hogy ne a beteg
maga, hanem egy hozzátartozója kapja kézbe az orvos-
ságot. Ebben az esetben számára át kell adni a felírási
igazolást, és õ ennek a birtokában kiválthatja a gyógy-
szert. (A hozzátartozó viszont, a beteggel ellentétben, fel-
írási igazolás nélkül nem válthatja ki a beteg gyógyszerét,
ez a beteg védelmét szolgáló garanciális szabály lesz) –
magyarázta a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke.

NEM TÛNIK EL A PAPÍR ALAPÚ

– Az e-recept bevezetésével nem tûnnek el teljesen a
papír alapú receptek – folytatta a tájékoztatást dr. Hankó
Zoltán. Elõfordulhatnak ugyanis olyan élethelyzetek, ami-
kor az orvos úgy ír fel gyógyszert, például a beteg ottho-
nában, hogy nem tud az e-recept rendszerhez csatlakoz-
ni. Ebben az esetben továbbra is papír alapú vényt állít ki,
és a gyógyszertárban a gyógyszerész errõl viszi be a szük-
séges adatokat a nagy adatbázisba, tehát ilyenkor õ állítja
ki az e-receptet.

E-SZEMÉLYIVEL NEM KELL ALÁÍRNI

A papír alapú gyógyszerreceptet eddig – a rá nyomta-
tottak szerint – alá kellett írni vagy annak, akinek a nevére
szólt, vagy aki átvette. Az e-recepttel azonban ez is válto-
zik. Ha a beteg e-személyivel rendelkezik, akkor a kivál-
tást ezzel igazolhatja, mert a gyógyszertárakban az ehhez
szükséges eszközök telepítésre kerülnek. Ha pedig e-sze-
mélyije még nincs, a kiadási igazolást fogja aláírni, hogy
megkaphassa a gyógyszerét.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Ilyen papír alapú receptekkel novembertõl már ritkán találkozhatunk

FELÍRÁSI IGAZOLÁST KAP
– A receptet az orvos a számítógépén ugyanúgy

kitölti mint eddig, és akkor kerül be a nagy elektroni-
kus adatbázisba, ha a vényfelírás végén az orvos a
vényt lezárja. Ezzel párhuzamosan a beteg kap egy
úgynevezett „felírási igazolást”, amin mindazok az
adatok rajta lesznek, amelyek eddig is szerepeltek a
recepten. Fontos ugyanis, hogy a beteg tisztában le-
gyen azzal, mit és mennyit írt fel neki az orvosa, hogy
megfelelõen fel tudjon készülni a gyógyszerkiváltás-
ra. A beteg tehát érdemi változást nem tapasztal. A
jelenlegi tervek szerint a felírási igazolást jövõ év vé-
géig kötelezõ a betegeknek átadni, utána viszont már
csak a beteg kérésére kell ilyet kiállítani.

Fotó: internet

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt nyíregyházi városlakókat,

hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 54. §-a és a Közgyûlés Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzata 9. §-a alapján

2017. június 29-én (csütörtökön) 13.00 órától
közmeghallgatást tart a

Városháza Krúdy-termében
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. I. emelet 121.).

A közmeghallgatás alkalmával a város polgárai, a
társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezõ-
dések képviselõi a Közgyûléshez, a polgármesterhez,
az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselõk-
höz vagy a jegyzõhöz a helyi közügyeket érintõ kér-
déseket intézhetnek, illetõleg közérdekû javaslatot
tehetnek.

A kérdések és javaslatok megtételére a közmeg-
hallgatás idõpontja elõtt is van lehetõség.

Dr. Kovács Ferenc
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A TANZÁNIAI RITUÁLIS GYILKOSSÁGOKTÓL
A BORNEÓI ORANGUTÁNKÖLYÖK MENTÉSIG

Az egyetemisták többsége egy sikertelen pénzügyi jogi
vizsga után elõször magába zuhan, majd a „gyászrituá-
lé” második fázisában elmegy bánatában egy szórakozó-
helyre és kirúg a hámból, végezetül pedig – jobb esetben
– éjt nappallá téve, újra elkezdi bújni a könyveket. A nyír-
egyházi Balogh Boglárka azonban egy teljesen eltérõ utat
választott. Úgy döntött, hogy inkább VILÁGGÁ megy.

Bogi Ázsián és Afrikán kívül megjárta már Indonéziát,
Közép-Amerikát és Indiát is. Dolgozott kenyai árvaház-
ban, járt a 400 ezer szomáliait számláló dadaabi mene-
külttáborokban, az indiai lepratelepen, a Thaiföldön élõ
burmai hosszú nyakú nõknél, a vietnami AIDS-es árvák-
nál, a tanzániai albínóknál, na meg például Borneóban is,
ahol egy kis faluban a helyi orangutánmentõ csapattal egy
illegálisan fogva tartott kölyköt hozott el egy helyi ültetvé-
nyestõl. Persze, ezzel a sor korántsem ér véget. Bár hosszú
évek vándorlása után úgy döntött a párjával, hogy lete-
lepszik és Portugáliában vesz egy kis parasztházat, hama-
rosan mégis újra útra kel, méghozzá Indiába, ahonnan –
ismét – a National Geographic Magyarországnak fog
blogot vezetni. Vele beszélgettem...

hogy ide még visszatérek, de ahogy telt az idõ, mégis In-
dia vált második otthonommá. Mindent összevetve majd
egy évet töltöttem ott, de a mai napig megrendít a színek
és ízek kavalkádja, az emberek és állatok leheletétõl sûrû
levegõ, a nincstelenség és a ragyogás intenzitása. Annyira
más, annyira szokatlan és vibráló ország, amelyet képte-
lenség megunni, vagy rövid idõn belül kiismerni. Itt csöp-
pentem bele véletlenül egy indiai mentõakcióba is.

BOSSZÚ ELÕL MENEKÜLÕ SZERELMESPÁROK
– A Love Commandót, a Delhi központú aktivista szer-

vezetet – amelynek tagjai a szülõk bosszúja elõl menekü-
lõ szerelmespárokat menekítik és bújtatják az általuk mû-
ködtetett rejtekhelyen – interjúkészítés céljából 2012 ja-
nuárjában kerestem fel. Itt ismerkedtem meg Azaddal és
feleségével, Netuval, akik megérkezésem elõtt egy héttel
szöktek el. Kezdetben nem akartak újságírókkal beszélni,
nem akartak semmilyen nyilvánosságot, még mindig bíz-
tak abban, hogy Netu szüleinek szíve megenyhül. Nem
így lett. A lányt a családja hazacsábította, és házi õrizet-
ben tartotta, így róla semmit sem tudok, de Azad kálvári-
áját, a felesége visszaszerzésére irányuló kétségbeesett jogi
és személyes harcot lépésrõl lépésre évekig végigkísér-

A NYÍREGYHÁZI BALOGH BOGLÁRKA NYOLC ÉVE JÁRJA A VILÁGOT

lakosság nagy része ugyanis még a mai napig hisz az albí-
nó testrészek varázserejében. Az áldozatoknak például
hatalmas biztonságérzetet jelent, hogy tudnak róluk a vi-
lágban. A média hangot ad a rémisztõ helyzetüknek, fel-
hívja a figyelmet a kegyetlen és véres történetekre, ezzel

RIPORTOKAT ÉS KÉPEKET KÉSZÍT
Bogi korábban Böjte Csaba atya dévai árvaházában is

dolgozott, mint önkéntes nevelõ, akkor kezdett el cikke-
ket írni, és ebbõl született késõbb az elsõ naplóregénye,
amely egy ott lakó kislánnyal kötött barátságáról szól.
Azóta megjelentek már beszámolói a Szabad Földnél
(édesapja, Balogh Géza újságíró), illetve az Élet és Tudo-
mánynál, riportjai és képei pedig bekerültek az ELLE Ma-
gazinba és a National Geographic Magyarország online-
on is láthatók. A tavalyi négy hónapos, öt országon át-
ívelõ útja alatt készült felvételekbõl fotókiállítása is szü-
letett, amit a Magyar Nemzeti Múzeumban mutattak be.
Most pedig ennek folytatásaként a Magyar Természettu-
dományi Múzeumban már nemcsak eltûnõfélben lévõ
törzseket láthatnak az érdeklõdõk, hanem orvvadászat
vagy erdõirtás miatt veszélyeztetett állatfajokat is. Ennek
címe Széllel szemben, és július 11-éig tekinthetõ meg.

NINCSTELENSÉG ÉS RAGYOGÁS
Bogi azt mondja, utazásai során mindig igyekszik a

helyiek között élni, velük étkezni, köztük járni-kelni, így
nem ritka, hogy a napi költsége alig haladja meg az ezer
forintot. Bár sok helyen járt már, a legnagyobb hatást mégis
India tette rá.

– Nekem sehol nem volt kultúrsokkom, hiszen az em-
ber megedzõdik, ha sokfelé jár. Felkészül arra, hogy nagy-
jából mi várhat rá, és nem ott ébred rá, hogy ezer ember
sétál az utcán, a férfiak nyilvánosan vécéznek, szemét
szemét hátán, tehenek keresztezik a négysávos utakat, vagy
mindenki téged bámul, mert igencsak elütsz tõlük. De nem
tudtam felkészülni arra, hogy milyen intenzitása van az
országnak. Akárhova mentem, mindenhol pásztázó sze-
mek vettek körül, egy idõ után már önkéntelenül terítet-
tem a fejemre a kendõt. Aztán egyik szélsõségtõl jutottam
el a másikba, amikor az elsõ ott töltött három hét után
elhagytam Indiát, hiányozni kezdett. Bár jártam gyönyörû
helyeken, ahol minden egyes alkalommal megfogadtam,

tem. Vele szoros barátságba kerültem, a mai napig tartjuk
a kapcsolatot. Többek között az õ történetük is olvasható
a Love Commando címû könyvemben.

SEGÍTENI AKAR
Mi hajt egy fiatal lányt arra, hogy nem mindennapi he-

lyeken megforduljon, olyanokon, ahol gyakoriak a beteg-
ségek, és akár a gyilkosságok is?

– Kezdetektõl fogva az õszinte érdeklõdés hajtott, a vi-
lág és a benne élõk iránt érzett kíváncsiság, késõbb újság-
íróként az ismeretterjesztés, a segíteni akarás. Azt, hogy a
médiának – már ha jó célokra használják – mekkora tár-
sadalomformáló szerepe van, akkor értettem meg igazán,
amikor a tanzániai albínóknál jártam, akiket kimondottan
a fehér bõrük miatt üldöznek a rituális gyilkosok. A fekete

ösztönözve a helyi és nemzetközi segélyszervezetek lét-
rejöttét, amik közbenjárásával egyfajta megoldást is talál-
hatnak. Azt gondolom, hogy egy kéthetes nyaralás nem
igazán nyújt komolyabb betekintést az országok mélyré-
tegeibe, abba, hogy mi zajlik a mellékutakon, a háttér-
ben. Nehéz meglátni a kultúra minden szegmensét. A
harmadik világbeli emberek sorsának feldolgozása arról
szól, hogy te magad megértsd, majd az érdeklõdõ olvasó-
idnak megmutasd a valóságot, hogy megtapasztald, má-
sok hogyan élnek a Föld egy bizonyos szegmensén, és
ezáltal rendezd át, bolygasd fel a saját értékrendszered.
Hiszen a mindennapokban könnyû szem elõl veszíteni
valós céljainkat, tehetségünket, lehetõségeinket, Európá-
ban élõkként a szerencsés helyzetünket. Az utazás nem-
csak rugalmasságra, de alázatra is tanított, arra, hogy elfo-
gadjam az enyémtõl különbözõ, sokszor azzal homloke-
gyenest ellentétes gondolkodást. Minél több kultúrában
fordultam meg, minél több embert ismertem meg, annál
inkább rájöttem, hogy mindenki másként látja a körülötte
forgó világot. Meg kell tanulnunk a másik ember fejével
gondolkodni, elfogadni az õ igazát a magunké mellett,
hisz az általunk helyesnek vélt világlátás nem jelenti au-
tomatikusan azt, hogy mások felfogása helytelen.

ÖT ORSZÁGON ÁTÍVELT
Bogi szabadúszó újságírói munkájánál fogva egyre töb-

bet van Magyarországon, illetve itthon, Nyíregyházán,
aminek – ahogy õ mondja – nagyon örül is, hisz rengeteg
szál köti ide, ráadásul itt él a családja és a barátai egy része
is. A mostani indiai útját is rövidebb lélegzetûre tervezte,
csupán 2 hónaposra, mert októberre, a könyvének megje-
lenésekor újra Magyarországon lesz. Ennek a nyíregyházi
bemutatójára pedig vár mindenkit nagyon sok szeretettel...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Váránaszi, a Gangesz partján elterülõ õsi szent város a hinduk zarándokhelye

Elefántfürdetés Indiában

 Hegtetovált karamojong lányok

Tengeri tehenekkel Mexikóban
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A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette
a Nyári diákmunka programot 2,3 milliárd forintos tá-
mogatási összeggel. A diákok napi hatórás munkaidõben
július 1. és augusztus 31. között dolgozhatnak a területi,
települési önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenn-
tartású intézményeknél. Nyíregyházán mintegy 300 fia-
talt tudnak foglalkoztatni.

A Nyári diákmunka programban azok a nappali tago-
zatos tanulók vehetnek részt, akik a program indulásakor
már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor pedig még
nem múltak el 25 évesek. Az idén rendelkezésre álló
összegbõl nagyjából 25–30 ezer diáknak tudnak munkát
biztosítani a nyári idõszakban. A program emellett lehe-
tõséget kínál a diákok kötelezõ szakmai gyakorlatának tel-
jesítéséhez is. A kormány a béreket támogatja, a 100 szá-
zalékos támogatás legfeljebb két hónapra adható, július
1. és augusztus 31. között, maximum napi hatórás foglal-
koztatás mellett. A támogatás a minimálbér, illetve a ga-
rantált szakmunkás bérminimum idõarányos részének fe-
lel meg, így a szakképzetteknél 120 750 forint, a szakkép-
zettséggel nem rendelkezõknél 95 625 forint lehet sze-
mélyenként és havonta.

A DIÁKOK DOLGOZHATNAK
AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL IS

MINTEGY 300-AN KAPNAK LEHETÕSÉGET

A program során természetesen a nyíregyházi önkor-
mányzat is biztosít munkalehetõséget a fiataloknak. Dr.
Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ elmondta, az elmúlt évek
gyakorlatának megfelelõen két turnusban mintegy 300 fia-
talnak adnak munkalehetõséget. A diákok dolgozhatnak a
Polgármesteri Hivatalban, az önkormányzat óvodáiban, az
Alapellátási Igazgatóságnál, a Szociális Gondozási Központ-
nál, a Jósa András Múzeumban és a Sóstói Múzeumfalu-
ban, valamint a Váci Mihály Kulturális Központban is.

MUNKATAPASZTALAT ÉS JÖVEDELEM

Az önkormányzatoknak a járási hivatalokhoz kellett be-
nyújtani a munkaerõigényüket. A diákok június 19-étõl
regisztrálhatnak az illetékes járási hivatal foglalkoztatási
osztályánál. A program már diákkorban elõsegíti a fiata-
lok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat
mellett a jövedelemszerzés lehetõségét is biztosítja. Az
elmúlt évben országosan több mint 26 ezer fiatal szerzett
munkatapasztalatot a Nyári diákmunka programban.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A nyári munkát vállaló diákok a foglalkoztatás és a köz-
teherviselés szempontjából felnõttnek számítanak. Beje-
lentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül
vállalt munka kivételével – ugyanolyan szabályok vonat-
koznak, mint más munkavállalók esetében –  tájékoztat-
ta a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét Magyar Norbert,
a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigaz-
gatóságának sajtóreferense.

A diákok szülõi engedéllyel 16 éves koruktól dolgoz-
hatnak, de szünidõben a 15 éves tanulók is vállalhatnak
munkát, ha általános iskolába, szakiskolába vagy közép-
iskolába járnak. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre
van szükség, amit a NAV-nál kell igényelni a 17T34-es
nyomtatványon. A munkavégzésrõl szóló megállapodás
elõtt célszerû a leendõ munkáltatót ellenõrizni a NAV hon-
lapján – az adatbázisok rovatban –, a felfüggesztett, a be
nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél koc-
kázatos munkába állni.

A diákmunkával szerzett jövedelem is adóköteles, a
személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék, amit a mun-
kaadó adóelõlegként von le a diák bruttó bérébõl. Ha
munkaviszonyban, vagy biztosítást eredményezõ megbí-
zási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járu-
lékot is kell fizetnie. A foglalkoztatónak a jövedelemrõl és
a levont közterhekrõl igazolást kell kiállítania, amire a
diáknak jövõre szüksége lesz a NAV által készített
személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenõrzéséhez.

NAV: DOLGOS VAKÁCIÓ
RAGASZKODNI KELL A MUNKASZERZÕDÉSHEZ

– Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban
megkötött – alapbért, munkakört, munkaviszony idõtarta-
mát, jellegét és a munkavégzés helyét tartalmazó – mun-
kaszerzõdéshez, mely csak a törvényes képviselõ hozzá-
járulásával érvényes – folytatja. A munkaviszony létrejöt-
tét a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A mun-
kaszerzõdésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi
vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is. A munkavál-
lalónak azonban mindenképp meg kell kapnia a minimál-
bért, ami 8 órás foglalkoztatásnál bruttó 127 500 forint.

A diákok egyszerûsített foglalkoztatásban is dolgozhat-
nak, ebben az esetben nem kötelezõ az írásba foglalt szer-
zõdés.

Beköszöntött a vakáció, aki csak teheti, útra kel a
családjával, hogy kipihenje valahol az év fáradalma-
it, de a gyerekek körében egyre kedveltebbek a tábo-
rok is, amikbõl Nyíregyházán szintén van bõven. A
következõkben igyekszünk minden héten rövid ké-
pes beszámolókkal is bemutatni, hogyan vakációz-
nak a fiatalok. Íme az elsõ hét, képekben:

NAPKÖZI A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONTTAL

Természetismereti vetélkedõ volt az Erdei Tornapá-
lyán. A gyerekek azt a feladatot kapták, hogy ismert,
gyógynövényként is használt leveleket, terméseket ke-
ressenek az árnyat adó fák között. 40 iskolás négy cso-
portban próbált minél több ismeretre szert tenni. A fel-
adatot a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont munkatársai találták ki, akik június 19-étõl 26-áig
nyári napközis tábort szerveztek 7 és 15 év közötti ta-
nulóknak az iskolai szünet egy részére.

ELINDULT AZ ELSÕ CSOPORT SZIGLIGETRE
Összesen 9 turnusban közel 1200 nyíregyházi általá-

nos iskolás üdülhet a város szigligeti gyermektáborában.
Hatodik alkalommal van lehetõség a kedvezményes va-
kációra a Balaton partján. Az elsõ csoport június 19-én
hajnalban indult, az utolsó szezon résztvevõi pedig au-
gusztus 19-én térnek haza. Ebben az évben elõször a
Jókai Mór Református Általános Iskola 72 diákja intett
búcsút hat napra Nyíregyházának és megkezdték a
nyári vakációt a város szigligeti gyermeküdülõjében.

Megkezdõdött a 11 hetes nyári vakáció. Ilyenkor a
gyerekek szabadabban élik mindennapjaikat, a statisz-
tikák szerint több baleset is történik. Lényeges, hogy
az iskolások biztonságáról gondoskodjanak a szülõk,
felhívják a figyelmüket a rájuk leselkedõ veszélyekre.
A kiskorúak biztonsága érdekében nyáron a rendõr-
ség is fokozottabban figyel, megerõsített járõrszolgá-
lattal vannak jelen a gyerekek által kedvelt helyeken.

A statisztikák szerint nyáron 40 százalékkal megnõ
a kerékpáros balesetek száma, hiszen a gyerekek több-
ször pattannak biciklire, mint az év más idõszakai-
ban. Fontos, hogy a kiskorúak a közlekedés alapvetõ
szabályaival legyenek tisztában, és betartsák azokat.
De nemcsak a gyerekeknek, hanem a közlekedésben
részt vevõ felnõtteknek is fokozottabban kell figyelni
a nyári idõszakban. Óvatosan kell megközelíteni a
gyalogos-átkelõhelyeket, azokon az útszakaszokon
pedig, ahol számítani lehet játszó gyerekekre, min-
den lehetõségre fel kell készülni az autósoknak. A
nyári, turisztikai szezonra a rendõrség munkatársai
megelõzõ propagandával, megerõsített járõrszolgá-
lattal és egyéb rendõri feladattal készülnek.

BIZTONSÁGOS SZÜNIDÕ

TÁBORI
PILLANATKÉPEK

Fo
tó

: 
ar

ch
ív



FIATALOK

2017. JÚNIUS 23. 9

EZER GYEREK INGYEN ÉTKEZIK

A szünidõ beköszöntével Nyíregyházán
is elindult az ingyenes nyári gyermekét-
keztetés. A városban kilenc helyszínen
vehetik át az ételt a hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetû gyermekek.

Nyíregyházán összesen 1562 gyerek jo-
gosult az ellátásra, akik közül megközelítõ-
leg ezren élnek is a lehetõséggel. Õk többek
között Örökösföldön, a Jósavárosban, Borbá-
nyán, a Huszár-telepen, Felsõsimán, valamint
Butykán vehetik át az ételt. Polyák- és Vajda-
bokorban pedig helybe viszik az adagokat.

20 MILLIÓS TÁMOGATÁS

– Az étkeztetés biztosítása kötelezõ fel-
adat az önkormányzat számára, amelyet
egyébként az állam megtérít. Az idei esz-
tendõre is kaptunk 20 millió forintot. Ami-
kor tanítási szünet van, akár nyáron, télen
vagy tavasszal, ezt biztosítani kell és így
segítünk a rászoruló családoknak – mond-
ta el Jászai Menyhért alpolgármester.

Az ingyenes szünidei étkeztetésre a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülõ hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek jogosultak.
Arról, hogy kérnek-e ételt a vakáció alatt
vagy sem, a szülõnek vagy a törvényes
képviselõnek minden esetben nyilatkoz-
niuk kell, amiben a Nyíregyházi Család-
és Gyermekjóléti Központ nyújt segítséget
a családoknak.

11 ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT
VEHETIK ÁT

A nyári étkeztetés az általános isko-
lások számára június 16-ától augusz-
tus 31-éig tart, az óvodások a szünet
egy hónapjára kaphatnak ebédet, a
bölcsõdéseknek pedig tíz napra jár az
ellátás. Az érintettek munkanapokon 11
és 12 óra között vehetik át az ételt a
kiosztóhelyeken.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

22 HALLGATÓT TÁMOGATTAK ÚJABB ELISMERT OKTATÓ
Idén a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium ma-

gyar–olasz szakos mesterpedagógusa, Nagyné Balla Ju-
dit tanárnõ vehette át – „Kiváló tehetségfejlesztõ” kate-
góriában – a Bonis Bona díjat, ami a tehetséggondozás-
ban kiemelkedõ munkát végzõ pedagógusok, mestersé-
gek oktatói, valamint a tehetségsegítõ szakemberek elis-
merése céljából született.

A Nemzeti Tehetség Program keretében életre hívott
„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj pályázati felhí-
vására idén közel 550 ajánlás érkezett. A Pályázati Bizott-
ság döntése alapján a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gim-
názium mesterpedagógusa, Nagyné Balla Judit tanárnõ
kaphatta meg az elismerést. A díjakat múlt héten pénte-
ken az Emberi Erõforrások Minisztériumának vezetõ tiszt-
ségviselõi adták át: Ekler Gergely, az Új Nemzedék Köz-
pont ügyvezetõje, illetve Novák Katalin, család-, ifjúság-
és nemzetközi ügyekért felelõs államtitkár a Magyar Tu-
dományos Akadémia dísztermében.

Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelõs államtit-
kár, Nagyné Balla Judit szaktanár és Márk Attila Olivér,

a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója

22 hallgatót támogatott felsõfokú tanulmányai folyta-
tásában a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Kurató-
riuma. Az egyszeri, vissza nem térítendõ összegre a diá-
kok pályáztak, a nyerteseket Jászai Menyhért alpolgár-
mester fogadta a városházán.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Kuratóriuma 1996-
tól segíti azokat a tehetséges fiatalokat, akik az iskolában
jól teljesítenek, de anyagilag hátrányos helyzetben van-
nak. A pályázatra olyan diákok jelentkezhettek, akik leg-
alább 5 éve nyíregyházi lakhellyel rendelkeznek, igazol-
ni tudják elsõ diploma megszerzésére irányuló hallgatói
jogviszonyukat, és legalább jó tanulmányi eredményük
van. Mindezeken kívül pedig családjukban az egy fõre
esõ havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 ezer
forintot.

NYÍREGYHÁZA VISSZAVÁRJA A FIATALOKAT

– Azok a szülõk, akik gyermeket iskoláztatnak – fõként,
ha az egyetemre jár –, tudják, hogy mindez kiadásokat
von maga után, éppen ezért segítséget jelent a támogatás.
Persze, ennek az ösztöndíjnak még az is az üzenete, hogy
a fiatalok kötõdjenek Nyíregyházához: szeretnénk, ha ta-
nulmányaik befejeztével visszatérnének városunkba, és itt
folytatnák életüket – magyarázta Jászai Menyhért alpol-
gármester (képünkön jobbra).

A hallgatók május 2-áig nyújthatták be pályázataikat. A
megadott határidõig 25 diák jelentkezett, 22-en feleltek
meg a feltételeknek, így a kuratórium döntése alapján, a
tanulmányi átlagok figyelembevételével 30 és 60 ezer fo-
rint közötti összegben részesülhettek, így összesen a ku-
ratórium 1 millió 60 ezer forinttal támogatta a felsõoktatá-
si intézményekben tanuló tehetséges hallgatókat.

(Szerzõ: Mikita Eszter)



KULTÚRA

2017. JÚNIUS 23.10

Minden évben van egy pár különleges nap, amikor
hosszabbak a nappalok és rövidebbek az éjszakák. Ekkor
hagyományaihoz hûen a Jósa András Múzeum, a Kállay
Gyûjtemény és a Sóstói Múzeumfalu nem zárja be kapuit
a megszokott idõben, hanem éjszakai eseményekre invi-
tálja a kultúra szerelmeseit. Június 23-án és 24-én érde-
kes dolgokkal ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk.

A programsorozat június 23-án, pénteken a Sóstói Mú-
zeumfaluban kezdõdik. Este fél kilenckor a Pásztoróra
címû kiállítással kezdõdnek meg az események, amely a
nõk szerepérõl és a férfi-nõi kapcsolatokról szól. Fél tíz-
kor meggyújtják a hagyományos tüzet a skanzenben, majd
22 órakor a Margaret Island muzsikáját hallgathatják meg
a résztvevõk. Fél tizenkettõkor a Nyírség Táncegyüttes tag-
jai felelevenítik a Szent Iván éjjeléhez kapcsolódó szoká-
sokat, éjfélkor pedig akár tüzet is ugorhatnak a legbátrab-
bak. A hagyomány úgy véli, ha párok kívánnak valamit a
tûzgyújtás elõtt, akkor nagy valószínûséggel az be is kö-
vetkezhet akkor, ha átugorják a tüzet – tette hozzá dr.
Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója.

KÖZPONTI TÉMA A NÕ

Az események június 24-én, szombaton 17 órától a
Jósa András Múzeumban folytatódnak. A belvárosi épü-
letben az este központi témája a nõ lesz. Csókolj meg
édes címmel nyílik kiállítás, amely az elsõ világháború
körüli idõszakot eleveníti fel, majd Pikáns oldal címmel
nyílik tárlat, ahol vicceket hallhatnak az érdeklõdõk. Az
interaktív attrakcióba a közönség is bekapcsolódhat. Ezt
követõen Nagy Zsuka költõnõ kalauzolja a nézõket a NO
– nõk a nõkrõl elnevezésû bemutatón. A kiállításokon
kívül dumaszínházi és táncos produkciók, valamint élõ-
zenés koncertek fogadják a Jósa András Múzeumba lá-
togatókat.

A Múzeumok Éjszakáján fellépõ zenekarokat egy belépõ-
jeggyel hallgathatják meg az érdeklõdõk. Az eseményekhez
több intézmény is csatlakozott, ezek programjait megtekint-
hetik a nyiregyhaza.hu oldalon. (Szerzõ: Mikita Eszter)

MÚZEUMI HÉTVÉGE, PIKÁNS KIÁLLÍTÁSOKKAL

MISZTÉRIUMOKKAL TELITÛZDELT ESTÉK
– A Szent Iván-éj környéki hétvégét jelölték ki annak

idején a Minisztériumban arra, hogy az érdeklõdõk meg-
ismerjék a múzeumokban zajló munkát. A múzeumok
dolgozói mindent megtesznek ezért, hogy aki ezen a na-
pon belép bármelyik múzeumba, az szórakozzon, jól érez-
ze magát és lássa azt a háttérmunkát, amely a kiállítások-
hoz vezet – mondta el dr. Ulrich Attila alpolgármester.

Szent Iván napja (június 24.), a nyári napforduló ünne-
pe, az év legrövidebb éjszakája, a szertartásos tûzgyújtás
egyik jeles napja. Meg kell jegyeznünk, hogy megyénk-
ben a Szent Iván-napi tûzgyújtás, illetve tûzugrásnak nin-
csenek hagyományai, lehet, hogy a szokás korai elhalá-
sának lehetünk tanúi, de az utóbbi idõben széles körben
megünneplik, ezért röviden ismertetem az ide vonatko-
zó szokásokat.

A nyári napfordulóhoz kötõdõ Szent Iván-éji tûzgyújtás
és tûzugrás az európai népek közös hagyománya, pogány
kori öröksége. De az egyház a legtöbb országban, így
Magyarországon is középkori liturgiájába építette és meg-
szentelte a Szent Iván-napi tüzet. Európa-szerte e naphoz
számos, a pogány nyári napforduló megünneplésével kap-
csolatos rítus tartozik. Az ünnep alkalmából gyújtott öröm-
tûzre vonatkozó elsõ adatok a 15-16. századból valók,
holott tudjuk, hogy a magyaroknál már a 11. században
elõfordult a tûzgyújtás rítusa. Érdekes, hogy a szentiváni
tûz- és fáklyagyújtás egyházi szokás volt, következéskép-
pen Európa-szerte az egyház terjesztette, s nem egyik vagy
másik etnikumhoz kapcsolható. A szomszédos szlovák-
ság hagyományõrzõ volta, palócok mellett élése minden
bizonnyal szerepet játszott abban, hogy a szokás ezen a
vidéken tovább megmaradhatott.

A Szent Iván-napi tûzugrás szokásának alapja a tûz
tisztító, gonoszûzõ erejébe vetett hit. Az ekkor gyújtott
tûzrõl azt tartották, hogy megvéd a köd, jégesõ és a dög-
vész ellen. A szertartásos tûzugrásnak egészség- és sze-
relemvarázsló célzata is volt. A fiatalok, a tûz átugrása
közben párosító, kiházasító, igen hosszú énekeket éne-
keltek, innen a mondás: „Hosszú, mint a szentiváni

„HOSSZÚ, MINT A SZENTIVÁNI ÉNEK” SZENT IVÁN-NAPI HAGYOMÁNYOK

ének.” Hosszú lehetett attól is, hogy a falu összes fiatal-
ját „összeénekelték”.

A nõk, különösen a lányok egyik kedvelt játékos ünnepe
volt a Szent Iván napja, mert kedvesükkel párban a megra-
kott tüzet éjjel együtt ugorhatták át, ami az összetartozás
tudatát erõsítette bennük. A lányok a szoknyájukat a lábuk
közé fogva ugrottak. Ügyesen kellett ugraniuk, mivel sok
szempár követte ugrásukat, fõleg az anyósjelölteké.

Egyes palóc falvakban a legények tiszte volt a tûzgyúj-
tás, de csak a lányok ugrottak át rajta. Mivel a lányok sze-
repe volt a meghatározó, lényegében leányszokásként tar-
tották számon. Más falvakban a legények is ugrottak, nem
csak passzív szemlélõi voltak a szokás-cselekvésnek.

A Szent Iván-napi szokásokat Kodály Zoltán és tanítvá-
nyai a Zobor-vidékérõl jegyezték fel a legteljesebb formá-
ban, énekek egész rendszerét s a szokások apró vonásait
is feltárva. E szerint a lányok Szent Iván napjának estéjén,

amikor besötétedett, ünneplõruhában gyülekeztek a tûz
körül, az idõsebb asszonyok távolabbról nézték, figyel-
ték, hogy ki ugrik nagyobbat. A lányok tûzugrás közben
nagyokat sikoltoztak.

A korabeli leírások szerint Palócföldön az 1880-as évek-
ben a teherben lévõ asszonyok a szülési fájdalom csilla-
pítása érdekében ugrották át a tüzet. Az anyák keblükön
lévõ magzatjaikkal. Az öregek szerint azért kellett a tüzet
átugrani, hogy a „betegség elmenjen, elhamvadjon, mint
a tûz”. Szent Iván napján a szláv hatás különösen meg-
mutatkozik. A magyar nevek között ritka az Iván név, mégis
ezt az ünnepet, illetve az ekkor gyújtott tüzet Szent Iván
tüzének nevezik. A néphagyomány mégis e napot Keresz-
telõ Szent János vagy Virágos Szent János, illetve Búzavá-
gó Szent János ünnepének tartja, hiszen a hagyomány sze-
rint Szent Jánosra „megszólal a gabona”.

(Szerzõ: dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató)

Fotó: Múzeumok Éjszakája archív
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SZUPER HÍR! VISZLÁT
ROAMING!

LEKVÁR ÉS KOLBÁSZ
IS A SÓSTÓI PIACON

Június 21-étõl a NYÍRVV Nonprofit Kft. és a Nyírség
Turizmusáért Egyesület újra elindította a tavaly beve-
zetett és a turisták körében is közkedvelt „Sóstói pia-
cot” (központi parkban felállított kis piactéren). A vá-
sár része annak a garantált programsorozatnak, ame-
lyekrõl a vendégek a szállodákban és az attrakcióknál
tájékozódhatnak.

MÁR KÜLFÖLDÖN IS TUDJÁK,
HOGYAN MULAT A MAGYAR

Szuper hír minden utazónak, hogy 2017.
június 15-étõl megszûnt az EU roaming,
azaz  mostantól a belföldi díjcsomagunk-
ban érvényes árakon telefonálhatunk,
SMS-ezhetünk és internetezhetünk az EU
tagországokban, illetve az Európai Gazda-
sági Térséghez tartozó Izlandon, Liechten-
steinben és Norvégiában.

Egészen pontosan arról van szó, hogy
az unióban indított roaminghívások ese-
tén az otthoni, hálózaton kívüli percdíjak-
kal kell számolnunk (mind a feltöltõkár-
tyás, mind az elõfizetéses szolgáltatások
esetén), és a bejövõ hívásokért sem kell
többé fizetnünk. Fontos azonban, hogy
nem vonatkozik a roaming a magyaror-

szági számról külföldi számra indított hí-
vásokra sem, ez utóbbi még mindig nem-
zetközi hívásnak számít.

KÖZEL 2 ÉS FÉL MILLIÓ EMBERT ÉRINT

Az új roamingszolgáltatást, elsõsorban a 
külföldre utazó turistáknak, az idõszakosan
külföldön dolgozóknak és tanulóknak je-
lent könnyebbséget. Az NMHH adatai
alapján az elmúlt három évben a 14 év fe-
letti lakosság mintegy 30 százalékát (csak-
nem 2,4 millió embert) érintette a roaming-
szabály, ennyien utaztak külföldre Magyar-
országról, de többségük – vélhetõen a ma-
gasabb költségek miatt – nem használta a
mobiltelefonját.

Mozgalmas napok állnak a Nyíregyházi Turisztikai Non-
profit Kft. mögött, hiszen egyszerre két helyszínen is népsze-
rûsítették Nyíregyháza és a Nyírség turisztikai ajánlatait.

Június második hétvégéjén nemcsak Városnapok vol-
tak Eperjesen, hanem egy jubileumot is ünnepeltek a he-
lyiek, méghozzá Eperjes város elsõ írásos említésének a
770. évfordulóját. Az esemény alkalmából a sétálóutca és
a fõtér megtelt élettel; érdekes és szórakoztató kulturális
programok, kézmûves bemutatók és koncertek várták az
érdeklõdõket. A rendezvényre meghívást kapott Nyíregy-
háza is, amelyen a magyar standot sajtótájékoztatóval
egybekötve dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza város polgár-
mestere, valamint Andrea Turcanová, Eperjes város pol-
gármester asszonya nyitotta meg.

FERGETEGES HANGULAT

A nyitónapon a Nyírség Táncegyüttes is fellépett, akik
fergeteges hangulatot varázsoltak a színpadra. A test-
vérvárosi kapcsolatnak köszönhetõen Nyíregyháza ked-
velt desztináció az eperjesiek számára, így a Nyíregy-

házi Állatpark és az Aquarius Élményfürdõ mellett már
konkrét érdeklõdések érkeztek kerékpártúrákkal, osz-
tálykirándulásokkal és gasztronómiai rendezvényekkel
kapcsolatban is.

PÁLINKÁT IS KÓSTOLHATTAK

A lengyelországi Bielsko-Bialába 2016-ban kapott elõ-
ször meghívást városunk a Partnervárosi Fesztiválra, ame-
lyet workshop és study tour is követett, így a média és a
turisztikai szakemberek számára már nem volt ismeretlen
Nyíregyháza, de a rendezvényt felkeresõ helyiek még csak
ismerkedtek városunk nevével. A többnyelvû prospektu-
sok mellett az állatpark oroszlánjával és pálinkakóstoló-
val várták a látogatókat, akik körében a fürdõ és a gyógy-
ászati szolgáltatások örvendtek a legnagyobb népszerû-
ségnek.

– Bízunk abban, hogy a két nagysikerû rendezvény lá-
togatói közül sokan keresik fel Nyíregyházát a közeljövõ-
ben – tájékoztatott Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregy-
házi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

2017. június 21. és augusztus 30. között,  minden szer-
dán és szombaton, 17.00 és 21.30 óra között tart nyitva
a piac. Az állatparki séta vagy a nyári fürdõzés után, kel-
lemes családi program lehet a helyi termelõket felkeres-
ni. A gondosan válogatott saját termékek biztosítják a jó
minõséget, a friss és finom ízeket. Vásárolhatnak gyü-
mölcsöket, kézmûves sajtokat, lekvárt, szörpöt, mézet,
különleges házi füstölt árut. Újdonságként jelen vannak
a kézmûves sütemények, és a házi rétes is különbözõ
ízekben, illetve a zamatos gyümölcsök hûtött italok for-
májában. A gasztronómiai kínálat mellett ajándéktárgyak,
hagyományos kézmûves és iparmûvészeti alkotások is
megtalálhatóak. A szervezõk és az árusok szeretettel
várnak minden kedves érdeklõdõt.

Fotó: archív

Fotó: internet
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IZGALMAS ÉVAD A SZÍNHÁZBAN: 14 PREMIER,
SZTÁRVENDÉGEK, SIKERDARABOK

Öt nagyszínpadi bemutató, négy kamaraszínházi elõ-
adás és öt gyermekdarab. A 2017/18-as évadban össze-
sen 14 új mûvet láthat a közönség a Móricz Zsigmond
Színházban, de mûsoron marad még az elõzõ évad több
sikerdarabja is. A korábbi évadoktól eltérõen, igen ko-
rán, már szeptember 9-én megtartja elsõ premierjét Nyír-
egyháza 36 éves társulata.

Még nincs egy hónapja, hogy megtartotta az évadzáró
társulati ülést a Móricz Zsigmond Színház debütáló direk-
tora, június 23-án kezdõdnek a Szabadtéri Színpad pro-
dukciói, de máris az új évad elõadásait ismertette a kö-
zönséggel Kirják Róbert. A 2017/18-as évad korán, egy
szeptember 9-ei bemutatóval kezdõdik, Sherlock Holmes,
A sátán kutyája címû detektívtörténetet viszi színre Szente
Vajk. A magyarországi õsbemutató igen különlegesnek
ígérkezik, hiszen a színpadon játszó három színész re-
kordszámú gyors öltözést hajt majd végre. Puskás Tivadar
az elõadás alatt 28 alkalommal ölt új jelmezt, de Ullmann
Mónika és Kuthy Patrícia is több ruhában lesz látható. A
következõ nagyszínpadi bemutató november 25-én lesz,
akkor Mohácsi János, Jászai Mari-díjas rendezõ verziójá-
ban láthatják az Illatszertár címû darabot. A sort a Chica-
go címû zenés elõadás folytatja. Ennek bemutatója 2018.
január 20-án lesz. A zenés színház egyik alapmûvét Szõcs
Artur rendezi. A negyedik nagyszínpadi darab, március
10-ei premierrel Szabó Máté rendezésében a Don Carlos
címû dráma lesz, amelyben a Pesti Magyar Színház egyik
fiatal mûvésze, Horváth Illés is szerepel. Április 28-án
nézheti meg elõször a közönség A hülyéje címû vígjáté-

kot, amit Fehér Balázs Benõ, a fiatal generáció egyik te-
hetséges rendezõje visz színpadra. A nagyszínpadi elõ-
adások mellett kamaraszínházi darabok is várják a kultú-
ra szerelmeseit. Asszony asszonynak farkasa, Leenane
szépe, és a Név: Carmen, amelyet a MÛvész Stúdióban
láthat majd a közönség szeptember 29-én.

A GYEREKEKRÕL SEM FELEDKEZNEK MEG

A gyerekekrõl sem feledkeztek meg a színházban. Az
új évadban a nagyszínpadon várja õket a Diótörõ és a
Dzsungel könyve, a MÛvész Stúdióban A kék pék, a Mirr-

Murr kalandjai és a Maszmók Afrikában címû elõadás. Az
évad során az állandó társulat tagjai mellett több vendég-
színésszel, egyetemi hallgatóval is találkozhat a nyíregy-
házi közönség.

Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ
igazgatója azt mondta, nincs oka nagy változtatásokra,
hiszen a társulat magja bizonyította az elõzõ évadban is,
hogy lehet rájuk építeni. Hozzátette, egy nagyon sikeres
évadot tudhatnak maguk mögött nemcsak gazdasági szem-
pontból, hanem a nézõszámok tekintetében is.

BÉRLETEZÉS JÚNIUS 22-ÉTÕL

A Móricz Zsigmond Színház Szervezõ- és Jegyirodája
2017. június 22-én kezdte a bérletek értékesítését a kö-
vetkezõ évadra. Az elõzõ évadban megvásárolt bérletek
megújítására június 22-e és július 14-e között lesz lehetõ-
ség. Ezt követõen az új bérlõk is igényt tarthatnak a régi
bérletesek helyeire. Ettõl az évtõl a bérletes közönség ked-
vezménye, hogy a VIDOR Fesztiválra a jegyeket õk a bér-
lettel nem rendelkezõk elõtt már egy héttel megvásárol-
hatják. Így a bérletesek a július 14-ei héten, míg a bérlet-
tel nem rendelkezõk a július 21-ei héten válthatják meg
jegyeiket az idei színházi seregszemlére. A 2017/18-as
évadban több, az elõzõ évadokban sikerrel játszott darab
is repertoáron marad. Így láthatja még a közönség a Szi-
bériai csárdást, a Hello, Dolly!-t, a Függöny fel! címû elõ-
adást, de jegyet válthatnak A Fõfõnökre és a SingSingSing
MÁZS-képp címû zenés elõadásra is.

 (Szerzõ: Mikita Eszter)

A JÓKEDVÉ LESZ A FÕSZEREP
A SZABADTÉRI SZÍNPADON

Koltai Róbert, Stohl András, Gáspár Sándor, Gergely
Róbert, Oszvald Marika és még sorolhatnám jócskán azon
ismert színészek nevét, akik fellépnek a nyár során a Ben-
czúr téri Szabadtéri Színpadon.

Az elõzõ évben még úgy tûnt, a nagyszabású felújítási
munkák elkezdõdése miatt az idén le kell mondaniuk a
gyönyörû környezetben való önfeledt szórakozásról, feb-
ruárra azonban egyértelmûvé vált, ha a megszokottnál
rövidebb ideig is, de ismét a nevetésé lesz a fõszerep a
régi lombok alatt. Mivel szeptembertõl kezdõdik az épít-
mény korszerûsítése, ezért egy picit kurtább lett a prog-
ram, de a színvonalból semmiképpen nem akartak engedni
– tájékoztatta lapunkat Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond
Színház ügyvezetõ igazgatója.

– A Napló megjelenésének napján a Körúti Színház kezd
az Én és a kisöcsémmel, amelyiknek rendezõje és egyik
fõszereplõje Koltai Róbert. Két hét múlva láthatja a közön-
ség a jól ismert film alapján készült Legyetek jók, ha tud-
tok! címû családi musicalt a Budaörsi Latinovits Színház és
a Múzsák Társulat elõadásában. Ezt követõen mutatja be a
Kultúrbrigád és az Átrium Film-Színház az Alföldi Róbert
által rendezett Az Õrült Nõk Ketrecét. Bizonyára sokan
várják A régi nyár címû zenés darabot is a Budapesti Ope-
rettszínháztól. Az Orlai Produkciós Iroda több elõadását
láthatták az utóbbi idõben a nyíregyházi színházkedvelõk.
Ezúttal A folyón túl Itália címû komédiával ismerkedhetnek
meg a nézõk. A programokat a Tasnádi Csaba által rende-
zett nagysikerû Balfácánt vacsorára! címû elõadás zárja
augusztus 4-én, amelyet a székesfehérvári Vörösmarty Szín-
ház társulata ad elõ – sorolta az igazgató.

SZTÁRPARÁDÉ

Koltai Róbert immár sokadszor varázsolja el a nyíregy-
házi nézõket. Az Õrült Nõk Ketrecének színészei közül Stohl
András, Hevér Gábor, Fehér Tibor és Mihályfi Balázs mel-
lett a direktor Fehér Balázs Benõre hívta fel a figyelmet, aki
a következõ évadban a Móricz Zsigmond Színház A hülyé-
je címû nagyszínpadi bohózatának lesz a rendezõje. Az

operett olyan sztárjai is fellépnek, mint Oszvald Marika,
Kalocsai Zsuzsa, Faragó András, Kocsis Dénes. Az Orlai
Produkció jóvoltából szerepel nálunk többek között Szabó
Kimmel Tamás, Lázár Kati, Lukáts Andor, Benedek Miklós,
a székesfehérvári társulatból pedig egyebek között Gáspár
Sándor és Tóth Ildikó. Bár terveik szerint az ominózus este-
ken nem lesz zuhé, ha mégis bekövetkezik, esõnappal kár-
pótolják a nézõket. Szerencsére a jegyek nagyon szépen
fogynak, a legkapósabbak Az Õrült Nõk Ketrecére szólók,
jóllehet két napon is lesz elõadás. Azért senki ne kesered-
jen el, néhány jegy még mindegyikre akad!

A JÖVÕ ÉVADRA IS KÉSZÜLNEK

A környezõ városok szabadtéri árait ismerve a mi ára-
ink még mindig kedvezõek, sõt a kapunyitást követõen a

színház hangulatos élõzenével fogadja majd a látogató-
kat. További újdonság, hogy a következõ évad bérleteit
idén nemcsak a jegyirodában, valamint online, hanem a
Szabadtéri Színpadon is meg lehet váltani, ahol a színház
külön mobilpultot állít fel.

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK
Mint Kirják Róbert ügyvezetõ igazgató elmondta, a szín-

ház szeretné megköszönni a bérletesek és a Szabadtéri Szín-
pad közönségének bizalmát, így azok, akik a Szabadtéri
Színpadon vásárolnak jegyeket, 10 százalékos kedvezmény-
ben részesülnek a jövõ évadra szóló bérletekre csakúgy,
mint a következõ szabadtéris elõadásokra. A bérletezésrõl
szóló bõvebb információk lentebbi cikkünkben olvashatók.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Kirják Róbert, a színház igazgatója sajtótájékoztatón
számolt be a következõ évadról
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NEKROLÓG

FARKAS TIBOR EMLÉKÉRE
(1933–2017)

Türelemmel viselt, súlyos betegség után június
12-én elhunyt a Kisebbségekért-díjas Farkas Tibor.
1933-ban született Miskolcon, de Törökszent-
miklóson végezte a polgárit és a mezõgazdasági
technikumot. A debreceni agráregyetem elvégzé-
se után a nagyvarsányi gépállomásra helyezték,
majd különbözõ településeken dolgozott fõmérnök-
ként, fõagronómusként, illetve TSZ-elnökként.
Vásárosnaményban járási tanácstag lett, a mezõ-
gazdasági bizottság elnöke, s dolgozott a járási ta-
nács mezõgazdasági osztályán csoportvezetõként.
Késõbb Kisvárdán vezette a járási tanács mezõ-
gazdasági osztályát, s tanári képesítést is szerzett.

Sokat dolgozott a cigányság érdekében. A Ma-
gyarországi Cigányok Országos Kulturális Szövet-
ségének elnökségi tagja, a kisebbségi önkormány-
zatok megyei szövetségének elnöke és az Orszá-
gos Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökségi
tagja volt, valamint Nyíregyházán kisebbségi ön-
kormányzati képviselõ. Szerette volna, ha a cigá-
nyokat elõítéletek, megkülönböztetések nélkül ke-
zelnék. A roma származású gyerekek iskoláztatá-
sáért is sokat fáradozott. Emberszeretetével, sze-
rénységével, szakmai felkészültségével és tudásá-
val elismerést váltott ki mindenkibõl. A Nyírdina-
mika Kft. menedzsereként oktatott, fejezeteket írt
tankönyvekbe, enyhített a foglalkoztatási gondo-
kon. Az országban elsõként szervezett gazd-
asszony-tanfolyamokat, s közremûködött építõ-
anyag-készítõ, illetve a fûzvesszõ- és nádkészítõ
tanfolyamok szervezésében. Több állami kitünte-
tés birtokosa, 2008-ban megkapta a Kisebbsége-
kért-díjat, melyet a Parlamentben vehetett át. 
Emlékét megõrizzük, nyugodjon békében.

TÁVHÕREKONSTRUKCIÓ
Folytatja az éves karbantartási és rekonstrukciós

munkákat a Nyírtávhõ Kft. Ezen a héten megkezdték
200 méternyi távhõvezeték cseréjét az Országzászló
téren, a tervek szerint augusztus közepére végeznek.
A környéken élõ 400 fogyasztónál a melegvíz-szol-
gáltatás továbbra is zavartalan.

Az elmúlt fûtési szezonban Nyíregyházán két esetben
volt rendszerszintû korlátozás, amikor a bujtosi erdõben
egy 400-as vezeték sérült meg, a Kossuth utcán pedig
többször volt szükség hibaelhárításra, de egy alternatív
vezetékkel megoldották a szolgáltatás biztosítását. A
szakemberek még a fûtési szezon vége elõtt úgy döntöt-
tek, a problémát véglegesen felszámolják. Májusban 130
méteres nyomvonalhosszon cserélték ki a vezetéket új
technológiájú, elõszigetelt csövekre.

 
VEZETÉKCSERE AZ ORSZÁGZÁSZLÓ TÉREN

 
Most az Országzászló téren az éves beruházási terv

szerint kicserélik a régi távhõvezetékeket. A munká-
latok miatt a parkot részlegesen lezárták, 110 négy-
zetméteren dolgoznak, egy területen a díszburkolatot
is felbontották. Joó László ügyvezetõ elmondta, a kö-
zel 40 éves, a környéken 400 fogyasztót ellátó
távhõvezetéket 200 méteres hosszon cserélik ki. A
szakemberek most egy provizor vezetéket építenek,
hogy a melegvíz-ellátás folyamatosan biztosított le-
gyen. A munkákat augusztus közepére szeretnék be-
fejezni, majd a teret parkosítva adják vissza a városla-
kóknak. A távhõvezetékek cseréje az Országzászló
téren 30 millió forintba kerül.

 
NYÁRON MÉG TÖBB HELYEN DOLGOZNAK

 
A Nyírtávhõ Kft. az éves karbantartási és rekonstruk-

ciós munkákat az iskolai szünet idejére tervezi, tehát
június közepe és augusztus vége között, hogy a legke-
vésbé zavarják a közlekedést. A nyáron dolgoznak majd
a Rákóczi utca belvárosi részén, és augusztus elején a
Stadion utca térségében is hosszabb szakaszon cseré-
lik ki a távhõvezetéket. Mindemellett a hõközpontokban
is elvégzik a karbantartásokat, a Nyírtávhõ Kft. a felújí-
tási és fejlesztési munkákra idén több mint 200 millió
forintot fordít.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

FORGALMIREND-
VÁLTOZÁS A TEMETÕNÉL

Mint ahogyan azt a Nyíregyházi Napló elõzõ szá-
mában is megírtuk már, az idei nyáron több fejlesztés
is megvalósul az Északi temetõben, például a Pazonyi
út oldalában lévõ elöregedett kerítést 34 millió forin-
tos beruházással 273 méteres szakaszon is újjáépítik.

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM
Keddtõl, átmeneti idõszakra vonatkozó általános tûz-

gyújtási tilalmat rendelt el a földmûvelésügyi miniszter
az erdõkben és fásításokban, valamint az erdõk és fásítá-
sok határától számított kétszáz méteres körzetében lévõ
külterületi ingatlanokon. A tûzgyújtási tilalom ideje alatt
tilos a tûzgyújtás a felsorolt területeken található kijelölt
tûzrakó helyeken is.

A tilalom elrendelését az tette szükségessé, hogy Ma-
gyarország erdeiben számos helyen fokozott tûzveszély
alakult ki az erõsödõ felmelegedés, valamint a szeles és
csapadékmentes napok számának növekedése miatt.

MEGSZEGÉSÉÉRT PÉNZBÍRSÁG JÁR

A miniszter felhívja az erdõben kirándulók, a mezõ-
gazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és
vasúton utazók figyelmét, hogy az erdõtüzek megelõzése
érdekében legyenek körültekintõek, égõ cigarettát ne dob-
janak el. A tûzvédelmi rendelkezések megszegése pénz-
bírságot von maga után.

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES
A tûzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. Az

aktuális tûzgyújtási tilalmakról, valamint az erdõtûz-
megelõzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalókról az
erdotuz.hu oldal adhat tájékoztatást.

Róka Zsolt, a megyei temetkezési kft. ügyvezetõje
arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy a kerítés-
szakasz felújítására irányuló közbeszerzés lezárult és
egy nyíregyházi illetõségû cég meg is kezdte a munká-
latokat. Az ügyvezetõ arra hívja fel a figyelmet, hogy
az érintett területet szakaszosan, 10–20 méteres sá-
vokban lezárják, és forgalmirend-változással szembe-
sülhetnek az arra közlekedõk, így mindenki fokozot-
tan figyeljen minderre. A munkálatok elõreláthatóan
szeptember végéig tartanak majd, addig az arra köz-
lekedõk türelmét kérik.

DRÁGA A ZÖLDÖN PARKOLÁS
Az egyik legtöbb közlekedési szabálysértési bírságot a

zöldterületen várakozó, tilosban parkoló autósok kapják
Nyíregyházán. Sokan ugyanis figyelmen kívül hagyják,
hogy zöldfelületen jármûvel közlekedni és parkolni szi-
gorúan tilos, a Közterület-felügyelet munkatársai pedig
akár 5000-tõl 50 000 forintig terjedõ helyszíni bírságot is
kiszabnak érte.

Még mindig sok a szabálytalankodó autós Nyíregyhá-
zán. A városlakók is gyakorta panaszkodnak arra, hogy
játszóterek közvetlen közelében, vagy éppen lakótömbök
elõtt, a parkosított terület zöldfelületét használják megál-
lásra a gépkocsivezetõk. Így van ez az egyik olvasónk ál-

tal jelzett Tamási Áron utca mögötti garázssornál is, aho-
vá ugyan kitettek egy megállni tilos táblát, hogy az autó-
sok ne a füvön parkoljanak, de erre sokan mégis fittyet
hánynak. A zöldön parkolásért pedig komoly büntetés jár.
Nemcsak helyszíni bírságot kaphatnak a szabálytalanko-
dók, hanem akár eljárás is indulhat velük szemben, ami-
nek a büntetési tétele 100 000 forintig terjedhet.

– Nagyon sok lakossági bejelentés érkezik hozzánk,
különösen lakótelepekrõl, példának okáért a Jósavárosból,
az Érkertbõl és Örökösföldrõl, hogy jármûvek rendsze-
rint és szisztematikusan zöldterületeken parkolnak. Saj-
nos kénytelenek vagyunk intézkedni velük szemben akár
délelõtt, akár délután, akár a késõ esti órákban, hiszen ez
szabálysértésnek minõsül – tájékoztatott Bodrogi László,
a Közterület-felügyelet vezetõje.

FOKOZOTTAN ELLENÕRIZNEK
A Közterület-felügyelet munkatársai nemcsak a zöld-

felületen parkolókat ellenõrzik, hanem a kutyasétálta-
tókat is, ugyanis még mindig vannak olyanok, akik nem
tartják be az ebtartásra vonatkozó szabályokat és a ku-
tyafuttatók helyett inkább a játszótereket használják arra,
hogy kedvencükkel játszanak. A felügyeletvezetõ arra
hívja fel a városlakók figyelmét, hogy a jövõben foko-
zottan ellenõrizni fognak és fellépnek a szabálytalanko-
dókkal szemben. A rendõrséggel és a gyepmesteri telep
munkatársaival pedig közös akciókat tartanak majd,
ugyanis még mindig sok a kóbor eb a városban.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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19JÚNIUS
HÉTFÕ

16JÚNIUS
PÉNTEK16–19JÚNIUS

PÉNTEK–HÉTFÕ

19JÚNIUS
HÉTFÕ

IFJÚSÁGI OLIMPIA
Gyõrben rendezik júliusban az Eu-

rópai Ifjúsági Olimpiát. Az eseményen
a fiú kézilabda-együttes szakmai stáb-
jában a nyíregyházi Bartha Dénes is
részt vesz. Az edzõnek ez lehet pálya-
futása csúcsa. A magyar csapat Német-
országgal, Dániával és Horvátország-
gal találkozik a csoportmérkõzések
során, a másik ágon pedig Izland, Svéd-
ország, Franciaország és Spanyolország
szerepel, azaz továbbjutás esetén is
komoly gárdák várnak a mieinkre. A
18 fõs keret a héten kezdte a felkészü-
lést, és az öthetes edzõtábor során több
edzõmeccset is játszanak a fiúk.

134 400 GURÍTÁS
A Nyíregyházi Sportcentrum kihir-

dette a 2016/2017-es Városi Amatõr
Teke Csapatbajnokság helyezettjeit. A
múlt év augusztusától zajló verseny-
sorozatban 15 csapat 124 versenyzõ-
je vett részt hétrõl hétre, hetente há-
rom alkalommal. A bajnokság 210
mérkõzésén összesen 134 400-at gu-
rítottak a versenyzõk. Negyed évszá-
zada zajlik már ez a bajnokság, és
egyre nagyobb népszerûségnek ör-
vend. A Városi Stadion tekecsarnoká-
ban a díjakat Kósa Árpád, a Nyíregy-
házi Sportcentrum ügyvezetõje (ké-
pünkön középen) adta át.

ATLÉTIKA
A 18 éven aluliak válogatott viadala

zajlott Miskolcon június 16-án az At-
létikai Centrumban. Az ifjúsági megmé-
rettetés Magyarország, Csehország,
Szlovénia és Szlovákia részvételével
zajlott. A Nyíregyházi Sportcentrum at-
létái közül négyen vehettek részt a vá-
logatott tagjaként. Botos Boglárka a
sprintváltóval aranyérmet szerzett, Zsi-
ga Kinga pedig diszkoszvetésben elért
második helyezésével járult hozzá a
csapatverseny végeredményéhez. Ma-
gyarország, Csehország mögött 59,5
ponttal lemaradva szerezte meg a má-
sodik helyet.

EURÓPA-LIGA
Három mérkõzést játszott a

Continental Arénában a férfi röplab-
da-válogatott az Európa-liga második
fordulójában. A Dániától elszenve-
dett 3–0-ás vereség és Izrael 3–1-es
legyõzése után a veretlen Ukrajna
ellen léptek pályára a mieink, és két-
szer is hátrányból egyenlítettek, de a
végén a vendégek örülhettek. 3–2-es
vereségével a magyar csapat nem ju-
tott a Dániában rendezendõ négyes
döntõbe. Több fiatal játékosunk is pá-
lyára léphetett, és bár folyamatosan
javult a teljesítmény, ez kevés volt a
továbbjutáshoz.

VIDÁM KEREKEZÉS

A „Kerékpárfát” a bringafesztiválon adta
át az alpolgármester és a gyárigazgató

ÚJ KLUBMODELL A SZPARINÁL

Hetedik alkalommal rendezték meg a
Michelin Bringafesztivált Nyíregyházán. Ez-
úttal is számos programmal várták a csalá-
dokat a szervezõk. A hangsúly a közleke-
désbiztonságon volt.

A szemerkélõ esõ sem vette kedvét azok-
nak, akik kerékpározni szerettek volna
szombaton. A 7. Michelin Bringafesztivál
már délelõtt elkezdõdött a legkisebbeknek
szánt programokkal. Több pályát is építet-
tek a szervezõk a gyerekeknek, de volt szi-
mulátor és interaktív sátor, kézmûves fog-
lalkozás, divatbemutató és bringaturmix is.
De versenyezhettek is egymással a nevezõk.

A makettverseny során azt kellett a fiata-
loknak megtervezniük, hogyan képzelik el
a jövõben Nyíregyháza közlekedését.

– Az, hogy gyerekek tervezték a közleke-
dést, nagyon sokat segít. Láthatják a hibá-
kat, és elmondják, mit kell esetleg változtat-
ni. Célunk, hogy egy még élhetõbb várost
tervezzünk. Fontos, hogy a szakemberek
mellett a mai rendezvényen a Michelin is
bemutatja, milyen fontos a kerékpározás, a
sport és a megfelelõ közlekedéskultúra –
mondta dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpol-
gármestere.

KERÉKPÁRFA, AMI TÁROLÓ

A szervezõ Michelin Hungária Kft. a nap
során a Krúdy Ház mellett egy új kerékpár-
tárolót is átadott a városnak. Dr. Ulrich Atti-
la alpolgármester és dr. Nemes Attila, a Mi-

Népszerû volt a Vidám Kerekezés

chelin nyíregyházi gyárának igazgatója
együtt leplezték le a „Kerékpárfát”.

– Szerettünk volna a városnak valami
maradandó emléket is hagyni a bringafesz-
tivál után, nem csak a napnak az élményét.
Ez könnyebbé teszi a városban való kerék-
pározást, hiszen lehet hol parkolni. A 16 ál-

lásos kerékpártároló egy fára hasonlít –
mondta dr. Nemes Attila.

Pontban 13 órától aztán elrajtolt a Vidám
Kerekezés, mely során Sóstóig tekertek ki a
résztvevõk. Ezúttal is több százan teljesítet-
ték a 10 kilométeres távot. A szervezõk ez-
úttal is nagy hangsúlyt fektettek a közleke-
désbiztonságra, így több program mutatta
be, mi történik, ha nem megfelelõ a gumi-
nyomás az autón, vagy nincs bekapcsolva
a biztonsági öv.

Dr. Elbert Gábor sportszakmai ügyveze-
tõként dolgozik a Szparinál

„Öt évre kaptunk felkérést, hogy felépít-
sünk egy új klubmodellt” – ezekkel a sza-
vakkal kezdte sajtótájékoztatóját dr. Elbert
Gábor, aki a Nyíregyháza Spartacus sport-
szakmai ügyvezetõjeként dolgozik a jövõ-
ben. Az elvárás nagy, hiszen Nyíregyhá-
zán szeretik a futballt, ezért egy olyan csa-
patot szeretnének létrehozni a következõ
öt évben, mely stabilan az élvonalban sze-
repel.

– A klubnak a profi futball csak az egyik
lába. A másik az utánpótlás, és nagyon örü-
lünk, hogy július 1-jétõl a Bozsik Akadé-
mia is hivatalosan a Spartacushoz tartozik.
A célunk az, hogy minél több helyi gyerek
kerüljön majd az elsõ csapathoz, ennek ér-
dekében a legkisebb korosztályokban a
korábbi egy helyett három együttest is el-
indítunk. A következõ szezonban az U19-
es csapatban szereplõ fiatalok közül több
is rendszeresen a felnõtt kerettel készülhet
majd. További öt évig használhatjuk a
Bozsik nevet, de a mezekre felkerül a Nyír-
egyháza felirat is. A gazdasági ügyvezetõ
a jövõben Sipos Zoltán lesz, és szakmai
igazgatóként dolgozik majd a Spartacusnál
Bene Ferenc. Az õ feladata, hogy szakmai-
lag segítse az elsõ csapatot. Vezetõedzõ-
ként visszatér Nyíregyházára Lucsánszky
Tamás. A tréner korábban dolgozott már a

klubnál, az NB I-be juttatta a Szparit, leg-
utóbb pedig Soroksáron volt sikeres. Az
elsõ csapat Szûcs Mihály sportigazgató-
hoz tartozik, játékosként szerepelt a Baj-
nokok Ligájában, reméljük, sportvezetõ-
ként is hasonlóan eredményes lesz. A klub
nõi futballcsapatokat is indít, az U16 és
az U19-es korosztály mellett felnõtt NB
II-es együttesünk is lesz – mondta dr. Elbert
Gábor.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 25., vasárnap 18.00 Fatum Nyír-
egyháza–Újpest nõi röplabdamérkõzés
közvetítésének ismétlése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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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.

 KOHOLT PEREK,
ESETTANULMÁNYOK

Nagy Imre és mártírtársai 1989-es újratemetésének
évfordulóján, június 16-án zárult az ’56-os Emlékév.
Ezen a napon került sor az ’56-os Emlékbizottság által
támogatott 230 könyv és kiadvány egyike, Szakolczai
Attila: Koholt perek – Esettanulmányok 1956 utáni
koncepciós perekrõl címû tanulmánykötetének bemu-
tatójára, a Móricz Zsigmond könyvtárban.

Dr. Sallai József történész, a Nagy Imre Társaság me-
gyei alelnöke köszöntõje után dr. Sipos József ny. egye-
temi docens, a NIT elnökségének tagja beszélgetett a
szerzõvel. A Grafit Nyomdában készült kiadványra a
záhonyi KIÚT Térségfejlesztési Egyesület pályázott.
Tavaly õsszel Kárpátalján büszkeségpontokat állított,
és konferenciát rendezett a KIÚT – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Rákóczi András, az egyesület elnöke.
Az ungvári Nemzeti Egyetemen, Beregszászon és
Técsõn jártak fiatalok között, s emlékeztek a 60 évvel
ezelõtt történt eseményekre.

2017. június 16-án, a Nagy Imre Társasággal közö-
sen koszorúzták meg Nagy Imre dombormûvét Nyír-
egyházán, a Vay Ádám körúton álló épület falán.

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.

GAZDIKERESÕ

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

Viktor: Körülbelül 1 éves, keverék kan, akit kölyök-
korában örökbefogadtak kennelsorunkról, de sajnos
gazdája megromlott egészségi állapota miatt nem tud-
ták tovább vállalni a gondozását. Nagyon kedves,
barátságos, érdeklõdõ kutyus. Reméljük, hamar ráta-
lál az álomgazdi!

Róki: Körülbelül 1,5 éves, ivartalanított, keverék kan,
akit a 41-es számú fõútvonalon találták egy fához köt-
ve. Nagyon kedves, barátságos kutyus. Kennelsorun-
kon várja, hogy érte jöjjön az álomgazdi.

NEMZETI EREKLYE NYÍREGYHÁZÁN
Június 23-án, pénteken Gyõrbõl Nyíregyházára érke-

zik Szent László koponyacsont-ereklyéje. A relikvia a
Szent László-év keretében látogat a Magyarok Nagyasszo-
nya római katolikus társszékesegyházba. Az ereklye szom-
baton Szabolcs községben lesz megtekinthetõ.

410 éve nem hagyta el Gyõr városát Szent László ko-
ponyacsont-ereklyéje. A Szent Korona és a Szent Jobb után
Magyarország harmadik legfontosabb nemzeti ereklyéje
azonban idén útra kelt. Szent László trónra lépésének 940.,
szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából idén em-
lékévet hirdetett a magyar kormány, amelyhez a római
katolikus hazai és határon túli egyházmegyék is csatla-
koztak. Ennek keretében a relikvia elsõ útja májusban
Debrecenbe és Nagyváradra vezetett, június 23-án pedig
Nyíregyházán fogadják a római katolikus társszékesegy-
házban.

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
püspöke kiemelte, Szent Lászlónak a szilárd, elkötelezett
hite, az Isten melletti kitartása, a nemzetépítõ magatartá-
sa, az értékek, a rábízottak védelme, a hatalomnak a hasz-
nálata, az, hogy õ nem mások ellenére vagy mások fölött
akart uralkodni, hanem másokért, mind követendõ pél-
dák a mai ember számára, s ezzel a különleges látogatás-
sal erre szeretnék ráirányítani a figyelmet.

Szent László koponyacsont-ereklyéje pénteken 17 óra-
kor érkezik a Kossuth térre, majd onnan ünnepélyes kör-
menetben viszik a Magyarok Nagyasszonya Társszékes-
egyházba. Itt 18 órakor dr. Veres András gyõri püspök a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezetésé-
vel mutatnak be szentmisét. Az ereklye elõtti tiszteletadásra
21 óráig lesz lehetõség.

A Szent László király vezette szabolcsi zsinat 925. éves
évfordulója is idén van. Ennek alkalmából másnap, június
24-én a Tisza-menti õsi településre zarándokol a relikvia
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Szent László-év-
hez kapcsolódó központi rendezvényére. A földvár mel-
letti oltárnál Erdõ Péter bíboros mutat be szentmisét, ame-

lyen részt vesznek a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia tagjai, valamint a határon túli egyházmegyék püspö-
kei is.

KALANDOS TÖRTÉNET
 
Az 1095-ben elhunyt lovagkirályt elõször Somogyváron,

majd Nagyváradon temették el. Sírjánál már a kezdetek-
ben csodálatos gyógyulások történtek, így III. Celestin pápa
1192-ben szentté avatta. Ekkor felbontották sírját és testét
díszes sírba helyezték át. A koponyát azonban külön vá-
lasztották és mellszobor alakú tartóba helyezték, majd a
sír fölé tették. Ez az ereklye nemcsak a vallásos tisztelet-
nek volt tárgya, hanem az igazságszolgáltatásban is sze-
reppel bírt, rátették kezüket a vallomástevõk, és ott volt a
nemzet életének minden jelentõs eseményénél, így a csa-
ták mezején is. A koponyaereklye elõbb Nagyváradra ke-
rült, jelenleg a gyõri bazilika Héderváry-kápolnája ad ott-
hont neki. Szent László jól ismert hermája jelenleg nincs
szállítható állapotban, így az ereklye egy új, díszes tartó-
ban érkezik Nyíregyházára.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

A ZENITH 50. ÉVES SZÜLETÉSNAPI KONCERTJÉRE
várja az érdeklõdõket június 23-án (esõnap: 25-e) 20.00
órától a Hotel Sóstó katlanjában.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: június 24-én
10.00: Babaangol. 27-én 14.00–16.00: Nyári dekoráció
készítése. 29-én 14.00–16.00: Karkötõ készítése.

BÁTOR KISKACSÁK. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: június 24-én 16.00: Bátor kiskacsák. 25-én 10.00:
Többet ésszel... Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emelet.

KALANDOS KARDOK. Katonai vetélkedõkkel, rajz- és
ügyességi versenyekkel, játékokkal és kiállítással egybe-
kötött családi délután június 24-én 17.00–21.00 óra kö-
zött a Móricz Zsigmond könyvtárban és az elõtte lévõ té-
ren a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódva.

MIKSZÁTH KÁLMÁNRA EMLÉKEZNEK. A Jósavárosi
Irodalmi Kör legközelebb június 28-án 10.00 órai kezdet-
tel tartja összejövetelét a Nyírség Könyvtár Alapítványnál
(Ungvár stny. 5.) – Mikszáth Kálmánra emlékeznek szüle-
tésének 170. évfordulóján. A népszerû író fordulatos éle-
tével, mûveivel ismerkedhetnek meg dr. Szabó Gyuláné
tagtárs irányításával. A „Szent Péter esernyõje” c. regény-
bõl és más mûvekbõl részletek hangzanak el. A jelenlé-
võk elmondhatják olvasási élményeiket.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: jú-
nius 29-én 16.30: A Bessenyei Társaság összejövetele. 30-
án 10.00: Emlékezés Móricz Zsigmondra – születésének
138. évfordulója alkalmából. Koszorúzással egybekötött
ünnepi emlékezés. 10.00: Kerekítõ (Gyermekkönyvtár).
16.00: A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója – Mó-
ricz Zsigmond születésének 138. évfordulója jegyében.
Téma: Móricz Zsigmond naplói.

FOTÓKLUB INDUL a Móricz Zsigmond könyvtár köz-
ponti könyvtárában középiskolás diákok részére. Jelent-

kezési határidõ: július 1. Jelentkezni e-mailben: szakma-
ry.laszlone@mzsk.hu. Részletek: www.mzsk.hu.

SZOBRÁSZ ÉS GRAFIKUS KIÁLLÍTÁS. Zielinski Tibor
szobrászmûvész és Szepessy Béla grafikusmûvész kiállí-
tása tekinthetõ meg július 22-éig a Nyíregyházi Városi
Galériában.

GRAFIKA ÉS KERÁMIA. Barbu Craciun grafikusmûvész,
Gheorghe Craciun és Judit Craciun keramikusmûvészek

(Nagybánya/Románia) közös kiállítása július 22-éig lát-
ható a Pál Gyula Teremben.

KÖNYVES FACEBOOK KIHÍVÁS. Ajánld kedvenc ol-
vasmányod kortársaidnak – általános és középiskolás diá-
kok számára hirdetett könyves ajánló a Vécsey Utcai Fi-
ókkönyvtár szervezésével. Hogy hasznosan teljen a nyár!
Részletek a fiókkönyvtár Facebook oldalán.



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

„IDVEZLÉGY KEGYELMES SZENT
LÁSZLÓ KIRÁLY!”

2017-ben emlékezünk Szent László király trónra lé-
pésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulójára.
Ebbõl az alkalomból a Miniszterelnökség nemzetpoliti-
káért felelõs államtitkára kihirdette a Szent László Em-
lékévet. Ezekhez az évfordulókhoz mi, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében élõk hozzátehetjük még, hogy
ugyancsak ebben az évben van a szabolcsi zsinat meg-
tartásának 925. jubileuma is. Az Emlékév alkalmából
érkezik városunkba nemzeti ereklyénk, Szent László
hermája.

Ha az 1046-ban született lovagkirály nyíregyházi
emlékeit keressük, akkor utunk elsõként a ferences rend-
háznak épült, 1938-ban felszentelt, ma Fõegyházme-
gyei Papi Szociális Otthonként mûködõ Vasgyár utcai
épület kápolnájába kell, hogy vezessen, ahol az Árpád-
házi szentek freskóinak sorában ott találjuk Szent Lász-
ló királyét is. A kápolna két oldalfalát díszítõ festmé-
nyek alkotója Z. Szalay Pál festõmûvész-rajztanár.

Szent László ábrázolásra bukkanhatunk még a római
katolikus társszékesegyházban, a Samassa József egri
érsek által építtetett, 1904-ben felszentelt templomban
is. A fõoltár fülkéiben magyarországi szenteknek a szob-
rait, köztük Szent Lászlóét helyezték el. Kopits János al-
kotásán (képünkön) a szent „daliás alakja páncélban van
ábrázolva, jobbjában szekercéjét, baljában a birodalmi
almát tartva. Erõteljes, délceg alakja, erélyes állása, ha-
tározott tekintete, mint a lovagok díszét, a hit bajnokát,

a gyöngéket védelmezõ hatalmas, szent királyt mutatja
be”. Szent Lászlót választották az 1993-ban alapított
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye védõszentjéül is.

Mint ahogy a Királyi Katolikus Fõgimnázium 1924-
ben alapított cserkészcsapatának is a lovagkirály lett a
névadója és az õ alakját hímezték az 1926. június 6-án
megszentelt zászlójukra is. Az ünnepségen Énekes Já-
nos így buzdította a jelenlévõket: „a magyar ifjúságnak
szüksége van Szent László vezéri lobogójára, Magya-
rországnak szüksége van Szent László közbenjárására,
a magyar seregeknek szüksége van Szent László csodá-
latos segítségére”.
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