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TEREPRENDEZÉS.
Indul a tereprendezés
a négysávossá váló
Szegfû utcán, aminek
kiszélesítésével
felgyorsul a belváros
forgalma.

ÖTSZÁZ MECCS.
A Nyíregyházi Televí-
ziónak a REAC elleni
volt az ötszázadik
Szpari meccs közvetí-
tése az elmúlt har-
minc évben.

PÜNKÖSD.
Színes programsorozat
várja pünkösdhétfõn a
látogatókat a Sóstói
Múzeumfaluban, ahol
a hagyományok is
megelevenednek. KORZÓ SZÜLETÉSNAP
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TÁMOGATOTT KAPSZULÁS VIZSGÁLAT
2016. május elsejétõl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szigorú orvosi aján-

lás és meghatározott kórképek esetén támogatja a vékonybél kapszulaendoszkópos
vizsgálatát. Így például emésztõrendszeri vérzés esetén nem a hagyományosnak
számító tükrözéssel tárják fel a vérzés forrását, hanem egy kapszulát vetetnek be a
beteggel, ami az emésztõrendszeren végighaladva, fájdalommentesen ad pontos
képet a bélrendszer elváltozásairól. Errõl azon a tudományos ülésen számoltak be a
Jósa András Oktatókórházban, amely a „35 éves a gasztroenterológia” címet kapta.
Az eseményen felidézték a belgyógyászati terület fejlõdését is. Nyíregyházán az
elsõ gyomortükrözést 1978-ban végezték. Az elmúlt több mint három és fél évtized
alatt nem csupán a diagnosztika fejlõdött, hanem a terápia is sokat változott. A
betegek esélyei a kezdeti lehetõségekhez képest mára jelentõsen megnõttek, akiket
méltó körülmények között, új épületben fogadnak.

Partnerségi megállapodást kötött múlt hét csütörtökön
Nyíregyháza városa és a Bige Holding. Az együttmûkö-
dés értelmében a cégcsoport a jövõben támogatja a me-
gyeszékhely településfejlesztését, valamint kulturális és
sportéletét is.

Az együttmûködés pontjai között szerepelt egy, a tele-
pülésfejlesztésre irányuló megállapodás, amelynek értel-
mében a Bige Holding beruházásait – amennyiben arra
lehetõség nyílik – Nyíregyházán valósítja meg.

KIEMELT JELENTÕSÉGÛ EGYÜTTMÛKÖDÉS

A megállapodás másik pontja szerint a cég támogatja a
város kulturális és sportéletét – öt éven át évi 30 millió

ÚJABB MILLIÓK ÉRKEZNEK
forintot ad a VIDOR Fesztiválra –, valamint TAO-jának
jelenleg 60, majd késõbb 100 százalékát Nyíregyháza
sportéletének ajánlja fel.

A partnerségi megállapodást dr. Kovács Ferenc polgár-
mester és Bige László, a cégcsoport elnöke ünnepélyes
keretek között írta alá a városházán.

– A támogatások számszerûleg is komoly összegeket
jelentenek, de a jelentõségét én abban látom, hogy elin-
dultunk együtt egy úton. Ha két ilyen „fajsúlyos” szereplõ
együttmûködik a város érdekében, akkor sok mindent te-
het annak fejlesztéséért. Ez a szándékunk. Ebben az együtt-
mûködésben a jövõben nagyon sok lehetõség rejlik még –
magyarázta dr. Kovács Ferenc polgármester. (Folytatás a
3. oldalon.)

E.ON BERUHÁZÁSOK 2016-BAN

2016-ban több mint 70 különbözõ volumenû be-
ruházás várható Nyíregyházán, illetve Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében. Villamos vezetékeket,
közvilágítási kábeleket cserél, tart karban, illetve
épít ki saját költségén a szolgáltató, melyek több
mint 2 milliárd forint értékben valósulnak meg. A
nyíregyházi önkormányzat városfejlesztési szakér-
tõivel összehangolt tervezett beruházásokról az ere-
deti tervek szerint lapzártánk után, csütörtökön tar-
tottak tájékoztatót a cég vezérigazgatója és a pol-
gármester részvételével. A részletekrõl jövõ héten
számolunk be.

 VÁROSNAP

Az elmúlt hétvégén több helyszínen, koncertekkel és kiállítá-
sokkal emlékeztek meg Nyíregyháza újratelepítésének évfor-
dulójáról, valamint lengyel testvérvárosunkkal kötött szerzõ-
désünk jubileumáról. Képünkön ünnepi megemlékezés és ko-
szorúzás a Városalapítók szobránál. Részletek a 8-9. oldalon. Fo
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NYÍLT NAP A TÛZOLTÓKNÁL
Nyílt napot tartott a tûzoltólakta-

nyákban a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság. Nyíregyházán óvodáso-
kat és iskolásokat is vártak a tûzoltó-
parancsnokságra. Megmutatták nekik
a múzeumot és a speciális jármûpar-
kot is.

SEBESSÉGZÓNA
Sóstógyógyfürdõn a Kemecsei út, a

Berenát, a Fürdõ és a Szivárvány ut-
cák által határolt területen 30 kilomé-
teres sebességzónát jelöltek ki KRESZ-
táblákkal. Az intézkedéssel az üdülõ-
övezetben a közlekedési baleseteket
szeretnék megelõzni.

KESELYÛSZAPORULAT
Kritikusan veszélyeztetett keselyûfaj,

karvalykeselyû neveli fiókáját a nyíregy-
házi állatparkban, az országban elõször!
Annak ellenére, hogy a tenyészpár so-
káig nem mutatott különösebb érdeklõ-
dést egymás iránt, most az egyetlen to-
jásukból 55 nap alatt kikelt a fiókájuk.

MÁRTA NÉNI 90 ÉVES
Születésnapján köszöntötte Turi

Nagy Károlynét Ágoston Ildikó önkor-
mányzati képviselõ. Márta néni Csap
községben született, 1950-tõl él Nyír-
egyházán. Amíg tehette, sokat varrt,
kötött, horgolt. Négy unokája és nyolc
dédunokája van.

PINTYET SIMOGATTAK
Fát ültettek, madarat gyûrûztek és

még faodút is készíthettek a kisisko-
lások a Madarak és Fák Napja alkal-
mából a Tuzson János Botanikus Kert-
ben. A szervezõk azt mondják, nagyon
fontos, hogy a gyerekek vigyázzanak
környezetünk értékeire.

ELSÕSEGÉLYT NYÚJTOTTAK
Ebben az évben is megrendezte a

Magyar Vöröskereszt megyei szerve-
zete a Megyei Elsõsegélynyújtó és Cse-
csemõápoló versenyt. A megmérette-
tésre általános és középiskolás diákok
jelentkezhettek, akik szombaton a me-
gyei döntõben mérték össze tudásukat.

BENEDEK A DÖNTÕBEN
A Virtuózok döntõjébe jutott a nyír-

egyházi Kiss Benedek Máté. A 13 éves
fiú furulyajátékával a komolyzenei te-
hetségkutató mûsor középdöntõjében
is lenyûgözte a zsûrit. Bekerült a leg-
jobbak közé, így Benedeknek tovább
drukkolhatnak a Virtuózok nézõi.

FIATALOK VÉDELMÉBEN

RENDVÉDELMI NAP

A tavalyi pozitív visszajelzéseket kö-
vetõen péntek éjszakánként a Nyíregy-
házi Rendõrkapitányság a polgárõrséggel
együttmûködve május 1-jétõl újra meg-
erõsített szolgálatot lát el Nyíregyháza
területén.

Az akció elsõsorban a lakosságot zava-
ró jogsértések (garázdaság, rongálás, rend-
zavarás) megelõzésére irányul, illetve a

szórakozni induló fiatalok biztonságát se-
gíti.

A közterületi szolgálat tervezésekor a
hatóságok figyelembe vették az állampol-
gári bejelentéseket és a korábbi jogsérté-
sek jellemzõ helyszíneit. A kezdeménye-
zéshez idén csatlakozott az egyik nagy-
áruház is, ahol a kapitányság bûnmegelõ-
zési szakemberei a buli elõtt bevásárló fi-
ataloknak adnak tanácsokat a biztonságos
szórakozáshoz.

Több száz gyerek és felnõtt gyûlt össze
múlt héten csütörtökön a Kossuth téren,
ahol a megyei rendõr-fõkapitányság, a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Ti-
szalöki Büntetés-végrehajtási Intézet, a
NAV Észak-alföldi Regionális Vám és Pénz-
ügyõr Fõigazgatósága, valamint a MH 5.
Bocskai István Lövészdandár tartottak
közös rendezvényt.

Az érdeklõdõk megismerkedhettek a
részt vevõ szervezetek munkájával, esz-

közeivel és jármûveivel, valamint külön-
bözõ akadálypályák, feladatok, illetve in-
formációs standok is várták õket.

A résztvevõk tanúi lehettek annak, ami-
kor egy bombával fenyegetõzõ férfit tett
ártalmatlanná egy rendõrkutya. Egy jóval
kisebb, de nem kevésbé ügyes kutya pe-
dig szaglás után megállapította, melyik
bõröndbe rejtettek robbanóanyagot, de
bepillanthattak a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal munkájába is, valamint közelrõl
is megszemlélhették a tûzoltók fecsken-
dõit.

VILÁGREKORD-KÍSÉRLET
Csütörtökön egy idõben országosan

128 iskolában tanították a gyerekeket
az alapos tisztálkodásra, mellyel vár-
hatóan rekordot is döntöttek. A Nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Általános
Iskola és tagintézményei is részesei
voltak az eseménynek.

MÉG 70 EZER BEVALLÁS HIÁNYZIK
Eddig mintegy 140 ezer adózó nyúj-

totta be személyijövedelemadó-bevallá-
sát a megyénkben. Az utolsó pillanatig
halogatóknak érdemes körültekintõen
eljárni, hogy elkerüljék a jellemzõ hibá-
kat, érvényesítsék a kedvezményeket –
tájékoztatta szerkesztõségünket Magyar
Norbert, a NAV Észak-alföldi Regionális
Adó Fõigazgatóság sajtóreferense. El-
mondta, gyakran mulasztják el az adó-
zók aláírni a bevallás fõlapját, a vissza-
igényelhetõ adó utalási címét, a bank-
számla számát nem tüntetik fel, valamint

a családi kedvezmény adatait hiányosan
töltik ki. Ezeket a hibákat csak szemé-
lyesen javíthatják már a késõbbiekben.

A www.nav.gov.hu/szja/szja új alol-
dalán elérhetõ Általános Nyomtatvány-
kitöltõ program segít a hibák elkerülésé-
ben, illetve javításában. Sõt, bizonyos
adatokat, az alapadatok megadása után
önállóan kiszámol. Az elektronikusan
kitöltött nyomtatvány az Ügyfélkapun át
azonnal továbbítható a NAV-hoz. Akinek
még nincs Ügyfélkapuja, a NAV ügyfél-
szolgálatain soron kívül regisztrálhat.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A Bige Holding Csoport, illetve tagvállalatai eddig is
többféle formában támogatták a Nyíregyházán élõket:
karácsonyi ételosztásokat szerveztek, de orvosi beren-
dezéseket is vásároltak már a helyi kórháznak, legutóbb
például egy tüdõembólia pontos diagnosztizálásához nél-
külözhetetlen készüléket.

A mostani megállapodással kapcsolatban Bige László
cégtulajdonos elmondta, továbbra is azt szeretné, hogy a
város fejlõdjön.

„LOKÁLPATRIÓTA VAGYOK”

– Nem Nyíregyházán születtem, de már 32 éve itt élek,
és nyugodtan mondhatom, lokálpatrióta vagyok. Alapjá-
ban véve soha nem gondolok arra, hogy mi volt tegnap,
hanem arra gondolok, hogy mi van ma, vagy mi lesz hol-
nap. Véleményem szerint nagyon sok jó dolgot fogunk
tudni tenni polgármester úrral közösen Nyíregyháza fej-
lõdése érdekében. Szeretném, hogy a város használja azt,
hogy ez a cégcsoport, ami az ország egyik legnagyobb
cégcsoportja, nyíregyházi központtal mûködik, és nagyon
sok pénzt, fejlesztési pénzt és TAO-t tud ide adni – tesszük
ezt nagyon szívesen – hangsúlyozta.

„JÓ ÚTON JÁRUNK”

– Én itt lakom és itt is fogok maradni, a gyerekeim is itt
élnek. Ha Nyíregyháza fejlõdik, az nekem, a városnak és
a városlakóknak is jó. Úgy gondolom, most egy olyan útra
kerültünk, amelyen nagyon jól fogunk tudni együttmûködni
Nyíregyháza és az itt élõk érdekében – tette hozzá.

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

BIGE LÁSZLÓ: AZT SZERETNÉM, HOGY A VÁROS A JÖVÕBEN IS FEJLÕDJÖN

Bige László, a Bige Holding Csoport elnöke és dr. Kovács Ferenc polgármester
a partnerségi megállapodás aláírását követõen

INDUL A TEREPRENDEZÉS A NÉGYSÁVOSSÁ VÁLÓ SZEGFÛ UTCÁN
Négysávos lesz a Szegfû utca, és az északi oldalán ke-

rékpárutat is építenek, ezzel is bõvítve a már meglévõ
hálózatot. Nemsokára tereprendezéssel készítik elõ a
beruházást.

A nyíregyházi közgyûlés áprilisi ülésén fogadta el a Gaz-
daságfejlesztést és munkaerõ mobilitást ösztönzõ közle-
kedésfejlesztés pályázati programját.

KOMPLEX PROGRAM RÉSZE

Az önkormányzat a napokban nyújtja be a 950 millió
forintos összköltségvetésû, a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program forráskeretéhez igazodó pályáza-
tát.

Több útfelújítással egy komplex közlekedésfejlesztés va-
lósulhat meg Nyíregyházán.

A képviselõk támogatták a Szegfû utca kiszélesítését, a
Bottyán János utca felújítását, illetve a Törzs utca Szalag
utca és Orosi út közötti szakaszának, valamint a Semmel-
weis és Szalag utca rekonstrukcióját tartalmazó, 950 mil-
lió forintos összköltségvetésû, saját erõt nem igénylõ pá-
lyázat benyújtását. 

KERÉKPÁRUTAT IS KAP

A Szegfû utcán hamarosan megkezdõdik a tereprende-
zés, hogy a pályázat elbírálása után a lehetõ leghama-
rabb átadhassák a munkaterületet a kivitelezõ számára,
hogy még az idén elkészülhessen a beruházás.

Rendes Sándor, a Polgármesteri Hivatal szóvivõje szer-
kesztõségünknek elmondta, így egy komplex közlekedés-
fejlesztési programelem jöhet létre.

Ennek egyik része a Szegfû utca négysávossá bõvítése,
és az északi oldalon egy kerékpárút építése, bekötve a
már meglévõ hálózatba.

SPORTOS BELVÁROS

A szóvivõ hozzáfûzte, a Szegfû utca kiszélesítésével fel-
gyorsul a belváros forgalma, és egyszerûbbé válik a felújí-
tás alatt álló Continental Aréna megközelítése is. A jövõt
tekintve pedig a közeli területeken épülhet fel a terve-
zett versenyuszoda és a jégcsarnok, az útépítés pedig
sokat segíthet a megnövekvõ forgalom kezelésében.
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A megszokott hagyományõrzõ programok mellett új-
donságokkal is várják a skanzen látogatóit. Az ünnepi ren-
dezvény programjainak a múzeumfalu mellett a sóstói
Pálinkaház is otthont ad.

AZ ANDOK KULTÚRÁJÁT IS BEMUTATJÁK

Itt délelõtt 10 órakor koccintásra várják az érdeklõdõ-
ket, majd fél 1-kor az Andokból az Andokba címmel idõ-
szaki kiállítás nyílik, amely Bolíviát, Chilét, Ecuadort és
Perut ismerteti meg a nagyközönséggel. A kiállítás meg-
nyitóján perui néptáncegyüttes is közönség elé lép, s a
látogatók megkóstolhatják az Andok ízeit.

– A tárlat anyaga a Néprajzi Múzeumból származik, a
fényképeket pedig Lóránt Attila fotómûvész készítette, és
a magashegységben élõ indiánok múltjába és mai hétköz-
napjaiba enged bepillantást – mondta el dr. Szabó Sarol-
ta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója.

               (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

PÜNKÖSDÖLÉS A MÚZEUMFALUBAN

Pünkösd ünnepét a keresztény hagyományban és a ma-
gyar folklórban is kiemelkedõ ünnepként tartjuk számon.
Neve a görög pentekosztész, azaz „ötvenedik” szóból
ered, mivel pünkösdöt a húsvét utáni ötvenedik napon
ünnepeljük. Mozgó ünnep, május 10. és június 13. közé
esik, ebben az évben május 15-16-án lesz.

A pünkösd a húsvéti idõ lezárásának, az Úrjézus menny-
bemenetelének ünnepe, ugyanakkor a termékenységet,
megújhodást, tavaszt köszöntõ szokás is. Különbözõ ere-
detû és korú szokások fûzõdnek hozzá. A legrégibb ilyen
az ügyességpróbákkal – lóverseny, bikahajsz, kakasütés –
egybekötött pünkösdikirály-választás. A pünkösdi király-
ság rövid, múló, értéktelen hatalom, mint ahogyan ez a

A KAKASÜTÉSTÕL A KIRÁLYVÁLASZTÁSIG
varázsláshoz kötõdõ köszöntõjét. „Elhozta az Isten, piros
pünkösd napját. Mi is meghordozzuk Királyné asszony-
kát.” – ezzel a mondókával mutatták meg a pünkösdi ki-
rálynét a házakba betérõ fiatalok. Érdekességként kell
megemlítenünk, hogy a tirpák tanyabokrokban valamikor
pünkösd napján állították a májusfát, ami aztán a temp-
lomba is bekerült. Nyíregyházán templomban 1846-ban
állítottak utoljára májusfát, a források szerint „az egyház
presbitériuma megtiltja a májusfa állítását, mert a béállíott
májfák fõfájást okoznak”. A tilalom azonban csak részle-
ges lett. A leírások és az adatközlõk szerint a templomo-
kat ezen a napon zöld ágakkal díszítették fel. Több tele-
pülésen a templom padlózatát virágszirmokkal és kakukk-
fûvel szórták tele. A misérõl hazamenet mindenki tört egy
kis ágat vagy levelet, amit aztán otthon szentelményként
használtak. A szentkép mögé tûzve, vagy az imaköny-
vükben tartották, és vihar, jégesõ ellen épp úgy tettek be-
lõle a tûzre, mint a szenteltbarkából.

A TISZÁBAN IS MEGFÜRÖDTEK

A beregi, szatmári falvakban a lányok pünkösd hajna-
lán megmártóztak a Tiszában, hogy elkerülje õket a ke-
lés. Igyekeztek a hajnali harmatban is megmosakodni, hogy
arcuk pirospozsgás legyen. A Nyírségben pünkösdvasár-
nap reggel zöld lombot kötöttek a kapufélfákra. Az ünnep
délutánján a fiatalok összefogódzva nótaszóval a faluvégi
rétre vagy ligetbe vonultak, ahol vidáman szórakoztak. A
pünkösd szinte mindenütt mulatsággal, tánccal végzõdött.
A pünkösddel kapcsolatosan több idõjárás- és termésjós-
lásra is van példa: ha pünkösdkor esik, jó termés várható,
ha viszont szép az idõ, sok bor kerül a pincékbe. A pün-
kösdnapi tilalmak a mezõgazdasági munkákra, a házimun-
kára, kivált a kenyérsütésre vonatkoztak. Pünkösd táján
már sok háznál fogytán volt az ennivaló, erre utal a szólás
is: „karácsonyba kalácsot, húsvétba kenyeret, pünkösdbe
csak ahogy lehet!”

(Dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató)

Színes programsorozat várja pünkösdhétfõn a látoga-
tókat a Sóstói Múzeumfaluban. Néptáncosok segítségé-
vel megelevenednek a hagyományok, pünkösdi királynét
és királyt választanak, a Pálinkaházban pedig az Andok
világát ismerheti meg a nagyközönség.

A rendezvény sajtótájékoztatóján dr. Ulrich Attila al-
polgármester azt mondta: a pünkösdi népszokás a keresz-
tény kultúrából gyökerezõ hagyomány, és fontos, hogy
megõrizzük.

– Fontos, hogy a nemzeti identitás, az összetartó erõ
megjelenjen az országban, a városban, mert az a kultúr-
kör, amelybõl jövünk, ami azzá tett minket, amik vagyunk,
a néphagyományainkban tetten érhetõ.

Május 16-án a skanzenben fellép a Lókötõ Táncegyüt-
tes, a Nyíregyházi Táncklub, a T-Dance Zumba csapat, és
zenél az L. K. BEAT. Délután tartják a pünkösdikirály-vá-
lasztást, de a Vidám Manók együttes is fogja szórakoztat-
ni a gyerekeket.
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köztudatba is bekerült. Érdekességként megemlíthetjük,
hogy a kiegyezés után Ferenc Józsefet pünkösd vasárnap-
ján akarták királlyá koronázni. Valakinek azonban idejé-
ben eszébe jutott a pünkösdi királyság egynapos dicsõsé-
ge. A kedvezõtlen elõjel elkerülése végett elõrehozták
pünkösd szombatjára.

A szokások közül szinte az egész megyében ismerték a
lányok-legények falufeljáró köszöntését, a pünkösdölést
és a pünkösdikirályné-járást, a kislányok termékenység-

RECEPTEK PÜNKÖSDRE
Kollonay István mestercukrász ajánlásával

Gyümölcskenyér
Hozzávalók: 30 dkg fi-

nomliszt, 25 dkg porcukor,
2 db tojás, 2 dl tejfel, 1 kk.
sütõpor, 5 dkg étcsokoládé,
35 dkg cukrozott, aszalt ve-
gyes gyümölcs. Elkészítése:
A mazsolát megmossuk, rö-
vid ideig forró vízbe áztatjuk, leszûrjük, majd kendõ-
re terítve szárítgatjuk. A többi gyümölcsöt felaprítjuk,
és összekeverjük a megtörölgetett mazsolával, aztán
forgassuk egy kevés lisztbe (ennek az a célja, hogy
lassítja sütés közben a forma aljára a nehezebb nyers-
anyagok lesüllyedését). A lisztben elkeverjük  a sütõ-
port. A tejfölt, az egész tojásokat, porcukrot kikever-
jük és fokozatosan hozzáadjuk az összes lisztet. Kí-
méletesen  fakanállal bekeverjük a gyümölcsöket és
az apróra vágott csokoládét. A masszát öntsük kivaja-
zott, kilisztezett õzgerincformába. 180 C fokon kb. 30
percig süssük. Tetejét vaníliás porcukorral hintjük.

Epres szelet
Hozzávalók: 5 tojás, 15

dkg kristálycukor, 13 dkg
liszt, 2 dkg kakaópor, fél cs.
sütõpor, 2 ek. olaj. Elkészí-
tése: Az egész tojásokat és a
cukrot felhabosítjuk. Hozzá-
öntjük az olajat. Fakanállal bekeverjük az összekevert
sütõport, kakaót, lisztet. Sütõpapírral kibélelt tepsiben,
elõmelegített sütõben 180 C fokon,  kb. 10–12 percig
sütjük. Krémhez: 1 cs. vanília pudingpor, 3 dl tej, 6
ek. cukor, 10 dkg puha vaj. Tetejére: 50 dkg eper, 5 dl
víz, 1,5 db citrom leve, 2 dkg vaníliás cukor, 8 dkg
cukor, 2,5 dkg natúr zselatin. Elkészítés: Pudingot ké-
szítünk a tejjel, a cukorral és a pudingporral. Kihûtés
után átkeverjük és a szobahõmérsékletû vajjal kiha-
bosítjuk. A kihûlt piskótalapra rákenjük a krémet. Fél-
bevágott eperrel sûrûn kirakosgatjuk, lehûtjük. A ki-
mért hideg vízbõl ráöntünk a natúr zselatinra egy ke-
veset és megáztatjuk. A többi vizet, cukrot, vaníliás
cukrot, citrom levét felforraljuk és a megáztatott zsela-
tinnal beforraljuk. Kihûtjük és mikor már csak éppen,
hogy folyik, ráöntjük a gyümölcsös felületre. Hûtõben
pihentessük, szeleteljük.
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60 ÉVES NYÍREGYHÁZIKÉNT A SPÁRTAIAK NYOMÁBAN
A Spartan Race nevû akadályverseny bizonyára már

sokak számára nem ismeretlen. Az ilyen futamokon a
versenyzõnek több kilométeres pályán kell túljutni, azon-
ban nem akármilyen módon: tûzön, vízen, sáron, és még
akár dróton át, olykor zsákot is cipelve, vagy éppen több
kilós tárgyat gördítve maga elõtt. Komoly kihívás, de a
kor nem lehet akadály – vallja a nyíregyházi Füleki János,
aki áprilisban 60 évesen teljesítette a közel 9 kilométeres
nehéz távot, és ezzel nem áll meg: már készül az újabb
megmérettetésekre.

– A fiam rendszeres résztvevõje az ilyen versenyeknek.
Igazából õ mérgezett meg. Egyszer, amikor otthon voltunk,
mondtam neki, hogy ezt a versenyt én is végig fogom tudni

küldte el a nevezésemet – kezdte a beszélgetést Füleki Já-
nos, aki a verseny hatására, ahogy õ mondja: a bûvös kor
elérése után, 60 évesen kezdett el futni.

„ÚGY NÉZTÜNK KI, MINT A MALACOK”

Jánostól hamar megtudom, hogy a visegrádi versenyre
két hetet készült a Sóstói-erdõben. A megmérettetésen
egyébként nagy számban vett részt a Füleki család, hi-
szen lánya és fia is rajthoz álltak.

– 20 akadályon kellett túljutnom. Voltak vizesárkok,
elõfordult, hogy 40 kilós zsákot kellett cipelnem, hegyre
felmenni, de nem úsztam meg a hálón való csimpaszko-
dást sem. Olyan akadályok ezek, amelyek az emberek
komfortzónáját kimerítik. A végére úgy néztünk ki, mint a
malacok. A verseny közben néha megálltam pihenni, mert
elfogyott az oxigénem. Volt, aki  megkérdezte, segítsen-e.
Emlékszem egy fiatal lányra, aki vagy 50 kiló lehetett, de
fel akarta vinni a 40 kilós zsákomat a hegyre. Ez nagyon
jólesett.

„AZT HITTEM, ITT A VÉG”

– Volt egy-két hely, ahol azt mondtam, itt a vég, de én
nem adtam fel. 2 óra 44 perc alatt teljesítettem a távot.

János azt mondja, fõleg agyban kellett készülnie a ver-
senyre. Bizonyítani akart saját magának, hogy 60 éves
korban is lehet a szó legszorosabb értelmében „férfi” az
ember.

– Nagy kihívás volt számomra. A verseny alatt végig ott
volt a gyerekem zsebében a szívgyógyszerem. Az ismerõ-
seim, barátaim mind azt kérdezték tõlem a megmérette-
tés elõtt, hogy hatvanévesen ott akarok elpusztulni? Azt
akarom, hogy megálljon a szívem? De én csak annyit fe-
leltem: nem meghalni megyek, hanem sportolni.

Füleki János (középen) gyermekeivel, még a verseny elõtt

Apa és fia együtt értek a célba
Fotó: Spartan Race/Facebook

NEM ADJA FEL

János még alig pihente ki a visegrádi versenyt, de már
készül a két hónap múlva esedékes nyitrai megmérette-
tésre. A feleségével intenzíven gyalogol és fut a Sóstói-
erdõben, edzi magát.

– Most három hasonló verseny teljesítését tûztem ki ma-
gam elé, a nyitrain állítólag sokat kell majd úszni, ráadásul
nagyon hideg vízben, de nem félek ettõl. Visegrádon, ami-
kor a Dunába kellett belemennem, nekem az hozta helyre
a lábamat: sportember lettem – emelte ki büszkén.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

csinálni hatvanévesen úgy, mint ti huszonévesen. Õ persze
csak legyintett. Másnap hívtak az ismerõseim: igaz a hír,
hogy beneveztem a Spartanra? Én csak hallgattam õket
meglepetten, mert nem tudtam errõl. Aztán kiderült: a fiam
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Kevés olyan zenei formáció van, ami Magyarországon
annyi generációnak volt meghatározó, mint amennyinek
a Bikini. Koncertjeiken rendszeresen rajongók százai
éneklik velük a Mielõtt végleg elmegyek vagy éppen a
Közeli helyeken címû örökzöld slágereket, népszerûsé-
gük pedig évtizedek után is töretlen. Folyamatosan jár-
ják az országot, és külföldi fellépéseik is vannak. Az együt-
tes frontemberével, D. Nagy Lajossal nyíregyházi gyöke-
reirõl, legendává vált koncerttörténeteirõl és persze a jö-
võrõl beszélgettem.

A zenész már több mint két évtizede, hogy a Bikini
együttes frontembere. Tiszalökön született, de késõbb csa-
ládjával Budapestre költözött. Diákcsínyeknek köszönhe-
tõ, hogy aztán mégis visszakerült a megyébe, méghozzá
Nyíregyházára, a Széchenyi István Közgazdasági Szak-
középiskolába, ahol végül befejezte tanulmányait.

– Elõször rossz volt, hogy kiragadtak a megszokott kö-
zegbõl, de hamar feltaláltam magam. Zenekart alapítot-
tam és egyre jobb volt minden. Leérettségiztem, aztán el-
hagytam Nyíregyházát, de az emlékek megmaradtak ben-
nem. Hogy mi történik az emberrel, amikor 18 éves, azt
talán soha sem felejti el – kezdte a beszélgetést D. Nagy
Lajos.

„A BIMBÓZÓ SIKERT VÁLASZTOTTAM”

Az énekes bár dolgozott a közgazdaságban, zenekara
mindig volt. Hétvégente járták az országot, és játszották a
világslágereket. Aztán – akkor már a Rolls Frakció éneke-
se volt – eljutott arra a pontra, amikor el kellett dönteni,
hogy zenész lesz, vagy közgazdász. Az éppen bimbózó
sikert választotta: zenész lett.

MÉG MINDIG DIVAT A BIKINI
EXKLUZÍV INTERJÚ A NYÍREGYHÁZÁN ÉRETTSÉGIZETT D. NAGY LAJOSSAL

– Ezek a sorok például: „Ne legyek én, soha ne legyek
eladó, magamat eladó, Mikor csak a félelem megfizethe-
tõ bennem” – ezek soha nem évülnek el, hányszor felme-
rül gondolatainkban! A mai fiatalok is a dalok szellemisé-
gét keresik. Legszívesebben talán a „Mielõtt elmegyek”
c. dalt játszom. Amikor az elsõ lemezünket befejeztük, és
a stúdióban szelektáltuk a dalokat, valaki azt vetette fel,
hogy ezt a dalt ne tegyük fel a lemezre, mert túlságosan
sláger. Nemcsak azért, mert én írtam a szövegét, de már
akkor a kedvencem volt, és ezért harcba szálltam érte.
Azt mondtam, amit azóta is sokszor: Ne féljetek a sláge-
rektõl! Sokáig ment a vita, a végén a dal maradt. Az új
lemezen ez volt a húzó dal, a lemezt három hónap alatt
120 ezer példányban adták el – hangsúlyozta.

ÚJ LEMEZ VÁRHATÓ

Hogy mi vár a Bikini együttesre a közeljövõben? – Ren-
geteg el nem mondott gondolatunk van még, az idei
nyári turné szabadnapjain valószínûleg dolgozni fogunk,
mert még ez évben ki akarunk adni egy lemezt. Aztán
jövõre egy szólólemez tervei körvonalazódnak, de az
még messze van... – tette hozzá az énekes.

„OTT VOLTAM, AHOL ÍRTÁK A TÖRTÉNELMET”
– Rengeteg jó koncert részese lehettem eddig, nehéz

kiválasztani, hogy melyik a legemlékezetesebb. Talán a
temesvári koncertek... Egy zenésznek ritkán adatik meg,
hogy odavetõdjön, ahol éppen írják a történelmet. Alig
egy hónappal voltunk túl a forradalom kitörésén, Temes-
váron 21 órától pedig kijárási tilalom volt, ezért 18-kor
kezdtük a koncerteket. Áram alig volt a városban, szinte
elsötétült a koncertek idejére, minden áramot a sportcsar-

nokhoz koncentráltak. Az elsõ koncert elõtt a román biz-
tonsági tiszt félrehúzott és a következõket mondta:  „ Min-
denkit megmotozunk beengedésnél, de annyi fegyver van
kinn szabadon, elképzelhetõ, hogy egy provokátor be-
hoz valamit. Ne feledje, Ön lesz a legjobban megvilágí-
tott célpont”. A színpadlépcsõn felfelé furcsa érzésem volt,
de amikor megpillantottam a zsúfolásig megtelt lelátó-
kat, és megszólalt a zene, minden mást elfelejtettem.

„HARCBA SZÁLLTAM ÉRTE”

Az énekes azt mondja, a dalaik azért maradnak örök-
zöldek, mert olyan gondolatok rejlenek bennük, amik
mindig aktuálisak lesznek.

Amerikában élõ fizikus, Afrikát is megjárt ebolakutató,
pentagoni képviselõ és a Ludovika zászlóalj parancsno-
ka. Szinte nem telik el úgy hét szerkesztõségünkben, hogy
ne merülnének fel olyan tehetséges emberek nevei, akik
Nyíregyházán születtek, esetleg ide jártak iskolába, mos-
tanra pedig már országos, vagy éppen világhírnevet sze-
reztek. Közéjük tartozik Nógrádi Gábor is, akinek nevé-
hez fûzõdik a Sose halunk meg, a Meseautó, és többek
között a Hippolyt címû film forgatókönyvének megírása
is. Örömmel tett eleget megkeresésemnek, mert mint
mondja: bár már Budapesten él, mindig szívesen teremt
kapcsolatot szülõvárosával, Nyíregyházával.

Nógrádi Gábor nemcsak filmforgatókönyveket készít,
hanem költõ, író, újságíró, hangjáték- és tévéjátékíró is.
Ötéves volt, amikor édesanyja már Ady-verseket olvasott
fel neki, 9 éves korában pedig megírta elsõ költeményét.

ÉLETMÛDÍJAT IS KAPOTT

– Már hajnalban az ablaknál álltam és olvastam a be-
szûrõdõ fényben, meg verseket írtam. Képes voltam neve-
lõanyámnak lázat hazudni, hogy otthon maradhassak, és
újra meg újra elolvashassam az Egri csillagokat.

Késõbb ezeket elvitte Sipkai Barnához és Ratkó József-

PÖRKÖLT NOKEDLIVEL, A BÚZA TÉRRÕL
hez, akik biztatták, majd közölték is verseit és elindult ezen
a pályán. 2000-ben a Gyermekkönyvek Nemzetközi Ta-
nácsa az év legjobb ifjúsági könyvének járó díjjal tüntette
ki Petepite címû gyermekkönyvét. 2011-ben Nyíregyhá-
zán, a Magyar Kultúra Napján – kiemelkedõen magas szín-
vonalú szakmai tevékenységéért Bencs László Aranyérem
elismerésben részesült, amit az ünnepségen személyesen
vett át polgármester úrtól. 2013-ban több évtizedes írói
munkássága elismeréséül életmûdíjat vehetett át, majd õ
kapta meg a Janikovszky Éva-díjat is.

annyira nem érdekelt senkit ez a regény, hogy írásomat le
se közölték a lapok, ahol egyébként publikáltam. A No-
bel-díj után persze mindenki Kertész Imrét olvasta...

A beszélgetés során megtudtam, a versírás áll hozzá a
legközelebb. Ha nem tud elaludni, a zsoltárjait mormol-
ja, ha felkel éjszaka, még akkor is. Persze a regényeit is
szereti, mert mint mondja, szórakoztatta, amikor írta eze-
ket, és szórakoztatja ma is, ha beleolvas.

– Különösen a megyében játszódó Gyerünk haza! és A
mi Kinizsink a kedvenc regényem. Mindkettõnek van gye-
rekkori, Nyíregyháza közeli élménye, bár Zeréndvár és
Kokas kitalált falunevek. Kedves nekem még a Tengeren
is túl címû regény, mert anyámról szól, akinek nem tud-
tam elfogadni a halálát, és akit felnõttkoromig kerestem...

NYOLCSZÁZ ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ

Nógrádi Gábor azt mondja, az elmúlt húsz évben gyer-
mek- és ifjúsági irodalom területén döbbenetes fejlõdés-
nek lehettünk tanúi.

– Húsz éve talán tíz ifjúsági szerzõ volt, ma száz van. A
minõség, különösen a kisebbeknek szóló könyvek terén
európai, akár a szöveget, akár az illusztrációt nézzük.
Azzal veregetem a vállamat, hogy ebben a fantasztikus
ugrásban volt némi szerepem, hiszen közel nyolcszáz író-
olvasó találkozót tartottam, és százezres példányszámban
jelent meg a Segítség, ember! meg a Hogyan neveljünk?
De még a Petepite is ötvenezer példány felett tart ma.

Szeretné, ha valamelyik könyvébõl ismét film készül-
hetne, ezért mindegyiket úgy írja meg, hogy
könnyen, gyorsan filmvászonra kerülhessenek, ha az élet
úgy hozza.

– Ez azért is elõnyös lenne, mert nincs magyar családi
film. Mindenki az amerikai gyerekfilmeket nézi, ami lehet
nagyon jó, de hamburger: egy másik kultúra terméke. Én a
pörköltet szeretem nokedlivel... Tudom, hogy nem annyira
egészséges, de ezt szoktam meg otthon, a Búza téren...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Nógrádi Gábor mesél az unokáinak
– Elárulok egy titkot. A díjak nem azért fontosak, mert

az író megbecsülve érzi magát és a mûveit. A mûvek egy
milliméterrel sem lesznek jobbak a díjaktól. A díjaknak
egy hatalmas elõnyük van: hirdetik, azaz népszerûbbé
teszik az olvasók körében a szerzõ mûveit. Azt is mond-
hatnám némi túlzással, hogy a díjat az olvasók kapják,
mert olyan könyvekre irányítják a figyelmet, amelyeket
esetleg sohasem vettek volna a kezükbe, és ezzel sokat
vesztettek volna. Megjelenése idején, hetvenötben a Sors-
talanságról írtam egy dicsérõ recenziót. Akkor azonban

D. Nagy Lajos/bikininet.hu

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

„KEDVENC HELYEM VOLT A BÚZA TÉR”

– A Vasvári Pál utca a legkedvesebb számomra, ahol
édesanyám haláláig, 1954-ig éltem. Egy szobában lak-
tunk hárman. Sokat voltam otthon bezárva, mert a szü-
leim dolgoztak, én pedig nem akartam óvodába járni.
Kedvenc helyem volt még a Búza tér, ott laktunk a dom-
bon, az ötös szám alatt, egy bérelt ház lakásában több
mint tíz évig, miután apám újra nõsült. Az erdõ, meg a
Sóstó szintén kedves helyeim közé tartozott, s még sok-
sok ház, ahol barátok laktak, sok udvar, ahol játszot-
tam, és sok kapualj, ahol csókolóztam.

MAGYAR CSALÁDI FILMEKET NÉZNE NÓGRÁDI GÁBOR
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További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Tel./fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit
Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2016. május 16-
án (pünkösdhétfôn) a hulladékszállítás a megszokott járat-
rend szerint történik.
A hulladéklerakó telep és a Hulladékudvarok zárva tartanak.

Hulladékszállítás
pünkösdkor



VÁROSNAP

8 92016. MÁJUS 13.

VÁROSNAP

Nyíregyháza újratelepítésének 263. évfordulója alkal-
mából tartottak városnapi rendezvénysorozatot Nyíregy-
házán, mely ünnepi közgyûléssel vette kezdetét a város-
háza dísztermében. Az évfordulón Nyíregyháza több test-
vér- és partnervárosának képviselõje is jelen volt.

Fanfárral köszöntötték a Vikár Sándor Zeneiskola nö-
vendékei Magyarország és Nyíregyháza zászlaját, valamint
a pátens levelet, amelyeket az 5. Bocskai István Lövész-
dandár katonái vittek be a városháza dísztermébe, ahol a
város újratelepítésének 263. évfordulójára emlékeztek.
Ünnepi közgyûlésen idézték fel azt az eseményt, amikor a
település lakóinak száma annyira lecsökkent, hogy gróf
Károlyi Ferenc kedvezményeket kínált azoknak, akik ide-
költöznek. Az új lakosság toborzását Petrikovics János csiz-
madiamesterre bízta, aki Békés megyébõl hívott szlovák
evangélikusokat.

MÚLTBÓL EREDÕ ÉRTÉKEK

Dr. Kovács Ferenc polgármester az ünnepi évforduló
kapcsán elmondta, 1753-ban az újratelepítéssel elindult
Nyíregyháza fejlõdése, ami most is tart. Hozzátette, na-
gyon sok hagyományunk, értékünk ebbõl az idõbõl ered,
amelyeket azóta visszük magunkkal. A polgármester kifej-
tette, az a szorgalmas, takarékos, az értékekre folyamato-
san vigyázó, azokat gyarapító, bátor, de mégis megfontolt
tevékenység, ami jellemezte Nyíregyháza történetét, egy
páratlan, különleges fejlõdéstörténet. Ez pedig nem múlt
el nyomtalanul, ennek most is megvannak az értékei. Nyír-
egyháza egy befogadó és dinamikusan fejlõdõ, nyitott, az
új dolgokhoz pedig alkalmazkodni és jól reagálni tudó
város. Ebben rejlik az érték, amit vinni kell tovább.

HÚSZ ÉVNYI TESTVÉRISÉG

Az idei városnapi ünnepségen nemcsak a település új-
ratelepítésének évfordulóját idézték fel, hanem arról is meg-
emlékeztek, hogy 20 éve áll testvérvárosi viszonyban Nyír-

VÁROSNAPI RENDEZVÉNYSOROZAT NYÍREGYHÁZÁN
egyháza és a lengyelországi Rzeszów. Az oktatás, a kultú-
ra, a sport és a gazdaság területére kiterjedõ kapcsolatért
sokat tett Bárkányi Tamás, a Nyíregyházi Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke, így õ az ünnepi közgyûlésen
elismerõ oklevelet vehetett át. Bár Nyíregyháza és Rzeszów
kapcsolata korábban is virágzó volt, hivatalos formát 1996-
ban kapott az együttmûködés. Stanislaw Sienko, Rzeszów
alpolgármestere elmondta, nagyon fontos számukra ez a
partneri együttmûködés, mert bár 13 testvérvárosi kapcso-
lata van Rzeszównak, a Nyíregyházával 20 éve fennálló
viszony példaértékû sok szempontból. Az alpolgármester
hozzátette, a legfontosabbnak a két város lakosságának
közvetlen segítését tartják.

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS

Este a Balkán Fanatik adott koncertet

Nyíregyháza újratelepítésének 263. évfordulója alkal-
mából tartottak ünnepi közgyûlést a városháza dísz-
termében. Az évfordulón Nyíregyháza több partner-
városának képviselõje is jelen volt.

Többgenerációs családi vetélkedõt szervezett az Idõsügyi
Tanács a Váci Mihály Kulturális Központban. A megméret-
tetésen nagyszülõkbõl, szülõkbõl és unokákból álló csapa-
tok mérték össze tudásukat, akiknek városismereti és híres
nyíregyháziakkal kapcsolatos kérdésekkel, valamint játékos
fordulatokkal kellett bizonyítani rátermettségüket.

1. helyezett csapat: GRAJCÁRIK család
2. helyezett: Harman család
3. helyezett: Okoskák néven induló csapat

GENERÁCIÓS VETÉLKEDÕ

Idén is megrendezték az akusztikus zene ünnepét a
Kossuth téren. Képünkön a Mentha Project.

EMLÉKLAP AZ ÉRTÉKGONDNOKOKNAK

A tavalyi évben újabb 9 elemmel bõvült a Nyíregyházi
Települési Értéktár. Képviselõiknek és gondozóiknak a vá-
rosnapi programsorozat részeként emléklapot adtak át.

Nyíregyháza közgyûlése még 2013-ban döntött úgy, hogy
a város értékeinek megõrzése érdekében megalapítja a Te-
lepülési Értéktárat. A bizottság az elmúlt évben a meglévõ
16 mellé újabb 9 nemzeti értéket vett fel a helyi értéktárba.

– Értékeljük azokat a hagyományainkat, amelyek meg-
jelennek ezekben a helyi értéktárba felvett újabb nagysze-
rû elemekben, és mindent megteszünk annak érdekében,
hogy az utókornak is átadjuk. Most azokat köszöntjük, akik
ezeknek az értékeknek az õrzõi, gondozói. Mint ahogy õk
értékelik a város hagyományait, a városvezetés is értékeli
az õ munkájukat – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

– Az új elemekkel már a nyíregyházi huszár, a Sóstói-
erdõ, a Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus
Kertje, mint növényi ritkaságok gyûjtõhelye, Nyíregyhá-
za legrégebbi iratai, a magyar szablyavívás a Borsody-
vívórendszerrel, a Jósa András Múzeum, a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola Könyvtárának régi
kézirat- és nyomtatványgyûjteménye, dr. Erdész Sándor
néprajzkutató, valamint a kórházszervezõ és sebészi te-
vékenysége révén elismertségre szert tett dr. Korompay-

ÚJABB ELEMEK
Klekner Károly munkássága is része lett a város értéktá-
rának. Dr. Korompay 35 éven át dolgozott a nyíregyházi
közkórházban, 3 évtizeden keresztül sikeresen irányí-
totta azt. Ez idõ alatt újjászervezte az intézményt, vala-
mint felépítette a sebészeti tömbként ismert hatalmas
épületet, amely a korabeli viszonylatban egy európai
szintû kórházi pavilont jelentett – mondta dr. Kührner
Éva, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár fõ-
könyvtárosa, egyben az érték felterjesztõje.

Fiatal helyi együttesek is bemutatkoztak a Nyíregyházi
Zene Ünnepén a Városnapok programsorozat részeként.
Az esemény ötletét egy tragédia adta, 2015 nyarán Farkas
Schultz Tibor emlékére szerveztek egykori kollégái kon-
certet. Az õ munkássága elõtt is tisztelegtek a nyíregyházi
zenészek a szombati programmal. Fellépett többek között
az L. K. Beat, a Pán Péter, a Youngerman, a Melange Duo
és a Móricz Zsigmond Színház társulatának mûvészei. Az
estét a Folk Fusion zárta.

A ZENÉRÕL IS SZÓLT A HÉTVÉGE

A Youngerman is szórakoztatta a közönséget

A katyni vérengzés néven ismert tömeggyilkosság-
nak állít emléket a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban megnyílt plakátkiállítás. A tárlatot Roman
Kowalski, a Lengyel Köztársaság magyarországi és
rendkívüli meghatalmazott nagykövete, illetve dr. Ko-
vács Ferenc polgármester ajánlotta a jelenlévõk fi-
gyelmébe. A kiállítás a VMKK galériájában június 11-
éig, naponta 9–19 óra között fogadja a látogatókat.

TÖMEGGYILKOSSÁG, POLITIKA, ERKÖLCS

Rzeszówi kiállítás nyílt a Pál Gyula Teremben

ÜNNEPI KOSZORÚZÁS

Az ünnepi közgyûlést követõen a Városalapítók szobrá-
nál folytatódott a városnapi megemlékezés, ahol Kujbusné
dr. Mecsei Éva, a Megyei Levéltár igazgatója mondott
emlékezõ beszédet. A 263. évfordulót ünneplõ rendezvény-
sorozat péntek este koncertekkel, szombaton és vasárnap
pedig kulturális és zenei programokkal szórakoztatta a
közönséget Nyíregyháza belvárosában.

FOTÓK NYÍREGYHÁZÁRÓL

Kihirdették az Értéktár Bizottság fotópályázatának
eredményét is. Bár rengeteg alkotás érkezett be, közü-
lük azonban csak 25 felelt meg a kiírásnak. A három-
tagú szakmai zsûri a nyíregyházi Lakatos Attila kör-
nyezetmérnök fotóit ítélte a legjobbnak. A második díjat
Drabik Zsolt, a harmadikat Sipos Éva kapta. A közön-
ség Fazekas András képeire adta a legtöbb szavazatot.
A pályamûvekbõl összeállított kiállítást az érdeklõdõk
a városházán, az elsõ emeleti galériában tekinthetik
meg június 12-éig, munkanapokon 8–16 óra között,
vagy a www.nyiregyhaza.hu weboldalon.

Megnyitották a II. Nyíregyházi Nemzetközi Plein-Air
Mûvésztelep kiállítását a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. A tárlat június 11-éig fogadja a látogatókat.

PLEIN-AIR MÛVÉSZTELEP

2016. MÁJUS 13.
Fotók: Trifonov Éva, Szarka Lajos
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MÁJUS 18.: MÚZEUMI VILÁGNAP

Elsõ ízben 1978. május 18-án tartottak Múzeumi
Világnapot, melyrõl az elõzõ esztendõ májusában, a
Múzeumok Nemzetközi Tanácsa XI. konferenciáján
határoztak Moszkvában. A múlt emlékeit bemutató –
ma már 30 000 – intézmény, száznál is több ország-
ban rendez programokat, illetve tárja szélesre kapuit
a látogatók elõtt az ünnepen.

A szakrális mûvészet talán legjelentõsebb kincsei a
középkori templomok, a magyar mûvészettörténet ki-
emelkedõ emlékei, melyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében koncentráltan mutatják gazdagságukat.
Ennek tablókkal dokumentált bemutatóját vállalta a
Jósa András Múzeum olyan teljességben, ahogyan nem
volt még látható Nyíregyházán. A Múzeumi Világna-
pon, délután 16 órakor nyílik kiállítás a megyei Terü-
letfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Kft. gyûjteményébõl, mely a „Középkori
Templomok útja” örökségtúrákat hivatott népszerûsí-
teni és megismertetni az érdeklõdõkkel.

A Múzeumi Világnapon a Jósa András Múzeum
rendhagyó tárlatvezetéssel fogadja látogatóit a „Res-
taurátorok mûhelytitkai”, a Tevan Interaktív család- és
nyomdatörténeti vándorkiállítás, valamint a fegyver-
történeti kiállítás, illetve az állandó kiállítások bemu-
tatótereiben.                      (Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. értesíti Tisztelt Felhasználóit,
hogy Nyíregyházán, a Szántó Kovács János utca 4–
18. szám közötti négyemeletes és a Kert utca 6–18.
szám közötti társasházakban – a körzetet érintõ csa-
padékcsatorna építése miatt – május 17-e 9.00 órától
várhatóan május 20-a délután 16.00 óráig, fõleg a reg-
geli és esti idõszakokban a víz nyomáscsökkenésére,
illetve idõszakos vízhiányra lehet számítani.

Türelmüket és megértésüket elõre is köszönjük.

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

TÁJÉKOZTATÁS
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„A NÕKKEL FOGLALKOZNI KELL”
„A nõknek nem magyarázni kell, hanem foglalkozni

velük.” Milyen következményekkel jár, ha ezt nem tartja
be egy potenciális apa? Megtudhatjuk az Idõsutazás címû
komédiából, melynek õsbemutatója nemrég volt a Krúdy
Kamarában.

Írója, a József Attila- és Szép Ernõ-díjas Egressy Zoltán,
napjaink egyik legfoglalkoztatottabb hazai szerzõje. A
Hazudj inkább, kedvesem! címû bûnügyi komédiából
készült átiratát, valamint a Fafeye, a tenger ész címû me-
sejátékát évekkel ezelõtt játszotta színházunk, Portugál
címû mûve, amelyet meg is filmesítettek, három díjat nyert
a VIDOR Fesztiválon, ahol láthattuk a Sóska, sültkrumpli
címû komédiáját is. Egy éve járt legutóbb Nyíregyházán a
villám drámaíróverseny alkalmából. Akkor egyetlen éjsza-
ka alatt kellett három remek szerzõnek, köztük neki egy
Móricz-novella címéhez kapcsolódó egyfelvonásos dara-
bot írni. A dolog „pikantériája”, hogy a most bemutatott
Idõsutazás címû komédiájának elsõ verziója is egy ilyen
viadalon látta meg a napvilágot. Milyen körülmények kö-
zött? – kérdeztük.

60 ÉV UTÁN VÁLÁS

– Békéscsabán rendezték a versenyt, 2012-ben. Egy
újságcikkbõl kellett történetet kitalálni. A kapott téma a
Rákosi Mátyás 60. születésnapja alkalmából, 1952-ben
rendezett kiállítás volt. Akkoriban olvastam egy hírt, mi-
szerint egy olasz házaspár férfi tagja hatvanévi házasság
után beadta a válópert, mert elõkerült egy levél, amibõl
kiderült: húszévesen megcsalta õt a felesége. Erre a két
témára fûztem fel a történetemet. Komikus és abszurd ele-
mek egyaránt jelen vannak, ezzel együtt arra törekedtem,
hogy önmagában minden jelenet reális legyen, az egész
pedig valamiféle mélységgel, mondanivalóval is rendel-
kezzen. Az alapkérdés az, hogy ha egy idõgép segítségé-
vel visszamehetnénk az idõben, ahogy a darab fõhõse te-

szi, és megváltoztatnánk a múltat, vajon jót tennénk-e?
Lehet, hogy minden úgy jó, ahogy van, a múltban elköve-
tett hibákkal kell együtt élnünk?

MÚLTBAN ÉLÕ EMBER

A szerzõ (akinek a napokban jelent meg új regénye, Szar-
vas a ködben címmel) hajlik erre az álláspontra, miközben
saját magát idõnként túlzottan kétkedõ, gyakran múltban
élõ embernek látja. Ugyanakkor úgy gondolja, sok min-
dentõl megfosztaná magát az ember, ha minden rosszat
kiiktatna az életébõl. Békéscsabai gyõzelmét követõen
Egressy Zoltán úgy érezte, érdemes továbbfejleszteni a tör-
ténetet, ami idõtartamát tekintve keletkezésekor alig haladta

meg a fél órát. Örült a Móricz Zsigmond Színház bizalmá-
nak, hogy jóllehet írott formában még nem jelent meg a
mû, bemutatják a kibõvített Idõsutazást. A színpadra állítás
folyamatában nem vett részt, így maga is izgalommal várta
a premiert. Megkérdeztem, mi az oka annak, hogy minden
színpadi mûvének fontos szereplõje egy Bittner nevû sze-
replõ. Ezúttal Tóth Károly játssza, vele csalja meg Veronika
néni (Szabó Márta) Pali bácsit (Puskás Tivadar). Errõl csak
annyit mondott, elõfordult már, hogy kifelejtette valame-
lyik darabjából, de aztán utólag beleírta... A Szõcs Artur
rendezte elõadás további szerepeiben Kosik Anita, Illyés
Ákos, Tóth Zolka, Szvrcsek Anita és Rák Zoltán láthatók.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztá-
lya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016. má-
jus 20. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban megha-
tározott idõpontban kerül sor.

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hiva-
tal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „ D” épület I/150. sz.
irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További infor-
máció kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfoga-
dási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalMegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
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A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. felhívja tisztelt felhasználói, különösen a cégek és
vállalkozások figyelmét, hogy a közelmúltban újból csalók jelentek meg
Nyíregyházán és környékén, akik jogosulatlanul próbálnak pénzt kicsalni
hiszékeny áldozataiktól, az alábbi módszerrel:

A csalók elsõsorban cégeket/vállalkozásokat keresnek meg, azt állítva,
hogy az adott területen csatornadugulás, meghibásodás áll fenn, melynek
elhárítására, a csatorna kitisztítására õk azonnal vállalkoznak. Ezután –
elsõ pillantásra legálisnak tûnõ – megrendelõt állíttatnak ki a károsulttal,
számlát is adnak neki, sõt, csatornatisztítási munkának tûnõ tevékenységet
is végeznek a területen. A csalók legutóbb több nyíregyházi vállalkozást
próbáltak így megkárosítani.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy közterületen ha-
ladó csatornavezeték tisztításáért a felhasználóktól külön ellenszolgálta-
tás nem kérhetõ, mivel ezen munkálatok költsége benne foglaltatik a min-
denkori, NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által számlázott víz- és csatornadíjban.

Kérjük felhasználóinkat, ha a fenti módszerrel próbálkozó csalók kere-
sik meg Önöket, haladéktalanul forduljanak a rendõrséghez, illetve tájé-
koztassák a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. csatornázási ágazatát a 42/523-600 (6-os
gomb: szennyvíz hibabejelentõ) telefonszámon.

Vigyázat, ismét csaló
csatornatisztítók!
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BÚCSÚ AZ ÉLVONALTÓL
Kiesett a férfi kosárlabda NB I „A” cso-

portjából a Marso Nyíregyháza. A klub a
következõ szezont a „B” csoportban kezd-
heti, ahol nyíregyházi játékosokkal szeret-
ne elindulni. A cél az, hogy megteremtsék
a feltételeket a visszajutáshoz.

– Egy rövid idõszaktól eltekintve nem
volt meg az anyagi alapja a nyíregyházi ko-
sárlabdának az „A” csoportban való sze-
replésre – ezekkel a szavakkal kezdte saj-
tótájékoztatóját Kósa Árpád, a Nyíregyhá-
zi Sportcentrum ügyvezetõje. A cég tulaj-
donosa a kosárlabdacsapatnak, és a Sport-
centrum vezetõje szerint a Marso Nyíregy-
háza együttesének költségvetése kevesebb
mint kétharmada volt a riválisokénak. Így

ennek nem volt meg az anyagi háttere.
Ebbe a nyíregyházi vezetõk, szurkolók is
belekeseredtek, ezért most egy pozitív
szemlélettel új csapatot kell építeni – mond-
ta Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum
ügyvezetõje.

A következõ szezont a „B” csoportban
kezdheti az együttes, ahol nyíregyházi fia-
talokra alapozva szeretnének felépíteni egy
csapatot, úgy, hogy az anyagi hátteret is
stabilizálják. A jelenlegi keret tagjai már
jelezték, szívesen maradnának a megye-
székhelyen. Sitku Ernõ szakmai munkájá-
ra a jövõben is számítanak.

– Egészen a Play-out harmadik meccsé-
nek végéig bíztam a bennmaradásban, és
képesnek is tartottam rá a csapatot. De va-

500 MECCS AZ               -BEN
Szabó Lajos rendszeresen meglep ben-

nünket. A Szpari szurkolója minden héten
bejön a szerkesztõségbe, ahol pár mondat-
ban elmondja véleményét a legutóbbi mér-
kõzésrõl, majd elmaradhatatlan diploma-
tatáskájából elõhúz egy statisztikákkal te-
leírt lapot, mely általában a Spartacus kö-
vetkezõ ellenfelével kapcsolatos. Ezúttal
azonban nem ez szerepelt rajta, hanem,
hogy a Nyíregyházi Televíziónak a REAC
elleni volt az 500. Szpari meccs közvetíté-
se az elmúlt harminc évben. Beleértve fel-
készülési, Magyar Kupa, NB I-es, NB II-es
és NB III-as találkozókat is.

Jártunk Szombathelyen, Sopronban,
Bodajkon és Komlón is, de közvetítettünk
az MTK, a Honvéd, a Ferencváros és az
Újpest stadionjából is. Együtt örültünk a
csapattal az osztályozón kivívott NB I-be
jutásnak, az UTE elleni idegenbeli döntet-
lennek, a Debrecen 4–2-es legyõzésének,
vagy a III. Kerület elleni sikernek. Közvetí-
tettük Valerij Kapacina álomgólját, Szatke
Zoltán fejeseit, Csehi Tibor találatát, és
Bajzát Péter ollózós gólját. Felvételt készí-
tettünk állványról, svédszekrényrõl, a pá-
lya szélérõl, tetõrõl, várablakból (!). Volt,
hogy húsz percig kerestük a stadiont, mi-
közben a bejáratnál álltunk, és volt, hogy
beálltunk a fák közé az Üllõi úton, hogy a
Fradi szurkolók ne rongálják meg az autót.
De olyan is elõfordult, hogy a pálya

szomszédjában lakó néni saját lakásának
konnektorába dugta be a hosszabbítót, mert
a stadionban nem volt áram, vagy a játék-
vezetõ szólt, jelezzünk neki, ha kezdhet.
Elõfordult, hogy az operatõr a szembõl sütõ
nap miatt háromból két gólról is lemaradt,
vagy a nem megfelelõen meghúzott állvány
miatt pár percig a stadion fölött körözõ var-
jakat láthatták a nézõk a meccs helyett.
Esett le kazetta a közvetítõállásból, és olyan
is elhangzott adásban: „Megalázzuk a hur-
kásokat!” Ezt a felvételt a Debrecen TV is
átvette... Olyan edzõkkel beszélgethettünk
mint Dalnoki Jenõ, Burcsa Gyõzõ, Õze Ti-
bor, Sándor István, Lucsánszky Tamás vagy
most Mátyus János. A sort pedig lehetne
folytatni, mindenkihez rengeteg emlék kap-
csolódik. Hiába, 500 meccs alatt sok do-
log történt...

BRONZÉREM
A Kölcsey DSE leány kézilabdacsa-

patának jubileumi, 25. NB II-es idényé-
nek méltó befejezése volt a kettõs, nagy
különbségû gyõzelem, amelynek ered-
ményeként a felnõttcsapat bronz-, míg
a juniorok ezüstérmes helyen végeztek.
Könnyed játékkal, helyenként tetszetõs
akciókkal sikerült örömet szerezni a
szurkolóknak az Alsózsolca 31–19-es
legyõzésével. A mérkõzés elõtt köszön-
tötték az érettségizõ diákokat, Kovács
Flórát, Silye Vandát és Kiss Boglárkát,
illetve a búcsúzó játékosokat, Szabó Va-
lériát és Simai Olgát, akik most is nagy-
szerû teljesítménnyel rukkoltak ki és
örökre beírták magukat a nagy kölcseys
kézis család tagjai sorába. A juniorok
ismét remekeltek, 42–25-re gyõztek.

VILÁGKUPA ÉRMEK
Kiválóan teljesítettek a nyíregyházi

kerekesszékes vívók a montreáli világ-
kupa versenyen. 32 ország több mint
150 sportolója mérte össze tudását Ka-
nadában, ami az olimpiai kvalifikáció
utolsó elõtti állomását jelentette. Tarjá-
nyi István eddigi legjobb eredménye
született férfi kard és párbajtõr fegyver-
nemben egyaránt, ahol hatodik lett.
Veres Amarilla újra bebizonyította
klasszis versenyzõi képességét és fel-
készültségét. Nõi kardban és párbajtõr-
ben is bronzérmet nyert! Amarilla ez-
zel az eredménnyel bebiztosította
paralimpiai részvételi jogosultságát és
ismét jelezte, hogy a világ legjobbjai
között a helye.

ORSZÁGOS CSÚCS
Kiválóan sikerült Hatházi Dóra bemu-

tatkozása a magyar utánpótlás váloga-
tottban az Olimpiai Reménységek Ver-
senyén. A Sportcentrum úszója négy
egyéni és két váltóversenyben indult. A
magyar válogatott 20 arany-, 19 ezüst-
és 5 bronzérmet szerzett, ezzel meg-
nyerte a négy nemzet közötti pontver-
senyt. Dóri érmes lett 200, 50 és 100
méter pillangón, ez utóbbin saját rekord-
ját megdöntve új országos korosztályos
csúcsot úszott. A 4x200 m gyors és
4x100 m vegyes váltó csapat tagjaként
pedig aranyérmes lett. Edzõje: Gyula
Sándor. Eredmények: 200 m pillangó II.
hely 2:16,31; 50 m pillangó I. hely
28,44; 100 m pillangó I. hely 1:01,72.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 15., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
zi KC–Törökszentmiklós férfi kézilab-
da-mérkõzés közvetítése

Május 14., szombat 10.00 Zrínyi gim-
názium, Nyírsport Kupa, nemzetközi
birkózó torna
Május 14., szombat 18.00 Bem iskola,
Nyíregyházi KC–Törökszentmiklós férfi
kézilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

GYÕZTES GOLFOZÓ
Tovább folytatta sikeres szereplését

Závaczki Bálint. A nyíregyházi golfozó
a hétvégén a XXVII. Magyar Kupán állt
rajthoz, és a 113 fõs mezõnyben az élen
végzett. Mindezt 14 évesen! A tehetsé-
ges versenyzõ korábban több nemzetkö-
zi viadalon is diadalmaskodott már, most
pedig történelmet írt, mert ilyen fiatalon
még senki nem gyõzött a versenyen. –
A sikerhez egyértelmûen hozzájárult a
rendkívül jól sikerült, többhetes spanyol-
országi edzõtáborozás is, ami meghoz-
ta az eredményt – mondta Závaczki Bá-
lint, aki számára most kezdõdik az
idény, ezért az elmúlt hónapokban az
edzések mellett éjszakánként tanult,
hogy teljesítse a vizsgákat. Utóbbi is jól
sikerült, Bálint eddig mindig kitûnõ lett.

A Marso Nyíregyháza jövõre az NB I/B-ben játszhat

A pálya szélérõl is közvetítettünk

a pénz döntött arról, hogy milyen légióso-
kat, illetve magyar játékosokat tudnak iga-
zolni, egy-egy válogatott kosaras ugyanis
1–1,5 millió forintos fizetést kért havonta.

– Két éve a 12 csapatos bajnokságban
12. lett a gárda, tavaly 14 közül a 12., idén
14 közül a 14. Az élsport ilyen, ha van
pénz, akkor megfelelõ minõségû légióst
lehet igazolni és jobb eredményeket elér-
ni, fõleg egy olyan sportágban, ahol a csa-
pat nagy részét külföldiek alkotják. Nálunk

lami mindig hiányzott, és nem volt vezér-
egyéniségünk az egész szezonban. Nem
lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy
voltak tartozások a játékosok felé, így nem
lehetett például fegyelmezni sem, és nehe-
zebb számon kérni, ha vannak problémák
a háttérben – mondta Sitku Ernõ szakmai
igazgató. A szakmai stáb most egy három-
éves tervet készít, majd egy olyan költség-
vetést állítanak össze, mely reális a „B” cso-
portban.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 14., szombat 19.00 Tudós nõk, Kiss Manyi bér-
let, Nagyszínpad
19.00 Idõsutazás, Dajka bérlet, Krúdy Kamara
Május 17., kedd 10.00 Pulcinella kertészkedik,
Pumukli bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A palacsintás király, Morgó bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Május 18., szerda 10.00 Pulcinella kertészkedik, Süsü
bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A palacsintás király, Tudor bérlet, Nagyszínpad
18.00 Kiállok érted – a K. V. Társulat elõadása, Bérlet-
szünet, Krúdy Kamara
Május 19., csütörtök 10.00 Pulcinella kertészkedik,
Szaffi bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 Pulcinella kertészkedik, Zsebibaba bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Bál a Savoyban, Kelet bérlet, Nagyszínpad
Május 20., péntek 10.00 Pulcinella kertészkedik, Ví-
zipók bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Bál a Savoyban, Déryné bérlet, Nagyszínpad

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2016. május 17., 16.30 óra.
Helyszín: Szabó Lõrinc Tagintézmény, Klubszoba,

4481 Nyíregyháza, Igrice u. 6.

FELVIDÉKIEKRE EMLÉKEZTEK

IDÉN IS LESZ FÕHE!
A Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Önkormányzati Tes-

tülete idén is megszervezi a felsõoktatási intézmény leg-
nagyobb rendezvényét, a FÕHE Fesztivált, május 18–22.
között a Nyíregyházi Egyetem campusán! Igaz, a fõisko-
la azóta egyetem lett, azonban ez a rendezvény nevében
nem jelent változást. Így idén elõször egy igazi egyetemi
buli részesei lehetnek az ide látogatók. Részletes prog-
ram: www.nyiregyhaza.hu.

APRAJA-NAGYJA – a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola és a Nyírség Táncegyüttes közös gálamûsora má-
jus 13-án 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.
Részletek: www.nyiregyhaza.hu.

TAVASZI AJTÓDÍSZ. A Csiriptanya Játéktár (Móricz Zsig-
mond könyvtár) programjai: május 14-én 9.30: Tavaszi ajtó-
dísz vegyes technikával. 18-án 10.00: Zenebölcsi. 19-én
14.30: Karkötõ és kulcstartó készítése.

CSERESZNYEFESZTIVÁL ÉS GYERMEKNAP Butykán. Má-
jus 14-én 10.00 órától egész napos színes programmal vár-
ják a családokat a Butykai Közösségi Házban. A rendezvény
középpontjában a gyermekek lesznek, akik kutyás bemuta-
tókat, amerikai autós csodákat is láthatnak a helyszínen. A
színpadon énekes és táncos produkciók váltják egymást, de
lesz ugrálóvár, csillámtetoválás, kisállat-simogató, sétakocsi-
kázás, valamint Tabata verseny is. Az este fél 9-kor kezdõdõ
tûzijátékot követõen utcabál zárja a napot. Információ: 70/
703-5105.

ÖREGDIÁK

TALÁLKOZÓ
Május 21-én rendezik

meg a II. Bánkis Öregdi-
ák Találkozót a Nyíregy-
házi Szakképzési Cent-
rum Bánki Donát Mûsza-
ki Középiskolája és Kollé-
giumában.

Program: 8.30–10.00
Regisztráció. 10.00 Meg-
nyitó. 10.30 Fogadóóra.
11.00 Öreg diák–Fiatal
tanár kosárlabda-mérkõ-
zés. 11.30 Öreg diák–Fi-
atal tanár labdarúgó-mér-
kõzések. 12.30 A Móricz
Zsigmond Színház színé-
szeinek fellépése. 13.00
Ebéd. 14.00 Közös fény-
kép. 14.30 Karaoke-
verseny. 15.00 Emlék-
faültetés a találkozó tisz-
teletére. 16.00 Zárás.

8 ÉVES

A KORZÓ
Idén ünnepli nyolca-

dik születésnapját a
Korzó Bevásárlóköz-
pont. Ez alkalomból
május 14-én, szomba-
ton színes programok
várják az érdeklõdõket.
Bõvebben: www.nyir-
egyhaza.hu.

ILYEN SZOBOR NINCS IS!
Mármint itt, nálunk, kérem! – így is fogadták operatõ-

rünket egy iskolában, aki a nõalakos szobrok felkutatásá-
ba fogott. Ilyés Gábor helytörténész, a Napló 16. oldalán
olvasható városismereti cikksorozat szerzõjének egyik írása
fogalmazódott át így filmes nyelvre. Pontosabban annak
kibõvített anyaga, hiszen a „Szobrokba álmodott nõk” fel-
sorolása meghaladta a terjedelmi korlátokat nyomtatás-
ban. A kamera elõtt viszont kinyíltak a kapuk, s bár néhol
kicsit takarítani kellett a környéküket (vagy épp megtisztí-
tani az építkezési hulladéktól), szép kis etûd született. Per-
sze, ez sem a teljesség igényével! A köztéri „szobor-nõk”
vasárnap este követhetõk nyomon a Nyíregyházi Televízi-
óban, 19.50-es kezdettel és hétfõ reggel, 8.20-kor.

BICIKLITÚRA az Orosért Közéleti Egyesület szervezésé-
ben május 14-én. Indulás: Oros (Posta), 10.00 óra. Útvonal:
Oros–Praktiker–Tüzér utca–Borbánya–Nyírjes tanya–Nagy-
szállás–Oros. Érkezés: Oros, Deák Ferenc utca 2., ahol tár-
konyos vadraguleves várja a résztvevõket. Részletek:
www.nyiregyhaza.hu.

BÁBELÕADÁS. A Burattinó Bábszínház elõadása: május
14-én 16.00 óra: Vendég elõadás. Helyszín: Korzó Bevásár-
lóközpont 2. emelet.

ZENÉS ÁHÍTAT. Max Reger orgonamûveibõl hallhatnak
válogatást azok, akik május 15-én 18.00 órakor a nyíregyhá-
zi evangélikus nagytemplomba látogatnak. A századforduló
(19-20.) környékén komponált nagyszámú orgonadarab
Regert J. S. Bach után a legfontosabb német orgonaszerzõvé
tette. Kiss Zoltán orgonamûvész ezzel a hangversennyel a
száz évvel ezelõtt elhunyt zeneszerzõnek állít emléket. A
belépés díjtalan!

A CUKORBETEGSÉGRÕL. A Cukorbetegek Nyíregyházi
Egyesülete szervezésében május 17-én 17.00 órától A cu-
korbetegség szemészeti szövõdményei címmel tart elõadást

dr. Magos Erzsébet fõorvos a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban. A belépés díjtalan!

GYERMEKKÖNYVHÓNAPI rendezvények a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Május 18-án 10.00: Bemutatkozik a Pusz-
tadoktor Magazin. Találkozó a hortobágyi Madárkórház mun-
katársaival. 19-én 10.00: Mikkamakka és a többiek. Csopor-
tos foglalkozás Lázár Ervin születésének 80. évfordulója al-
kalmából. 20-án 16.00: A vízimadár. Mesével egybekötött
kreatív foglalkozás.

INTERNET, HELYTÖRTÉNET – a Móricz Zsigmond könyv-
tár programjai. Május 18-án 10.00: Az internet világnapja.
Barátunk-e mindenki a Facebookon? 19-én 16.30: Helytör-

téneti esték II. Virtuális látogatás Nyíregyháza kutatómûhe-
lyeibe. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltára.

ELÕADÓ- ÉS SZERZÕI EST. A Bencs Villa programjai:
május 18-án 18.00: Szabó András elõadómûvész Herr Dok-
tor c. elõadóestje orvos írók mûveibõl. Fuvolán közremûkö-
dik Kabai Dorka. 19-én 17.00: A miskolci Vancza János és a
nyíregyházi Török Ferencné (T. Bognár Márta) szerzõi estje.
Beszélgetõtárs: Gyuris Tibor. Közremûködik: Pagonyi Szabó
János költõ.

OLVASÓKÖR a Nyíregyházi Egyetem Könyvtárában május
19-én 14.00 órától. Az összejövetel helye a könyvtár rendez-
vényterme, célja, hogy megosszuk egymással olvasmányél-
ményeinket, megismerjük a könyvtár legújabb köteteit.

GYEREKNAP. Gyereknapot tartanak május 29-én a Jósa
András Múzeumban. Ezen a délelõttön tartják a “ Honfogla-
lás színes ceruzával” rajzpályázat díjkiosztó ünnepségét, és
megnyitják a gyerekrajzokból készült tárlatot. A kicsik és na-
gyok, vagy akár szülõk és nagyszülõk kedvenc játékaiból pe-
dig kiállítást rendeznek.

Szombat délelõtt Nyíregyházán, az Északi temetõ-
ben emlékeztek a Felvidék 1947 Egyesület szervezé-
sében azokra a megyénkbe áttelepített családokra,
akiket 1945–48 között egykori felvidéki településük
elhagyására kényszerítettek.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A NYÍREGYHÁZI MILLENNIUMI ÜNNEPSÉGEK 1.
1896 májusában a millennium

lázában égett az egész ország. A
budapesti városligeti ezredévi kiál-
lítás megnyitásával, május 2-án
vette kezdetét az a hatalmas ün-
nepségsorozat, amellyel a magyar
honfoglalás ezeréves jubileumának
kívántak emléket állítani. Az ün-
nepségekbõl Szabolcs vármegye és
Nyíregyháza is kivette a részét.

Nyíregyháza lakói három napig
ünnepeltek a lobogó-díszbe öltöz-
tetett városban. 1896. május 9-én
a város iskoláiban emlékbeszédek
és szavalatok hangzottak el, fel-
csendültek az énekek. Több helyen
emlékfákat is ültettek, míg a napot
a Korona tánctermében tartott dísz-
dalestéllyel fejezték be. A második
nap az egyházak és a város hívta
ünneplésre a városlakókat. Az evangélikus templom elsõ
istentiszteletén Bartholomaeidesz János lelkész szlová-
kul hirdette az igét a „nagy részben még tót ajkú, de
szívében igaz magyar híveinek”. Ezt követõen a refor-
mátus, majd újra az evangélikus templomban folytató-
dott a hálaadás, ahol a „fényes s egész Nyíregyháza
színe-javát magában foglaló közönség” jelenlétében
Geduly Henrik lelkész mondott nagy hatású beszédet.
A római katolikus templomban Verzár István esperes-

plébános celebrálta a misét. Itt ün-
nepelt a polgársággal együtt a had-
sereg is. A legénységbõl két szá-
zad közös- és két század honvéd-
huszárt vezényeltek ki, akik ünne-
pi díszben sorakoztak fel a temp-
lom elõtti téren. Az egyházi ünnep-
ségeket a zsidó hitközségek isten-
tiszteletei zárták.

A templomok után a városháza
dísztermében folytatódott a városi
ünnepségsorozat. Bencs László
polgármester megnyitotta a dísz-
közgyûlést, amelyen Somogyi
Gyula kir. fõjegyzõ mondott ünne-
pi beszédet. E szép nap emlékeze-
tére a közgyûlés 2000 koronás ala-
pítványt létesített a városi szegény-
ügy céljaira.

A délutáni népünnepély a régi
vásártéren (a város keleti, Kállói utcájának végén) mint-
egy 10–12 ezer ember részvételével zajlott le. Itt is volt
alkalmi beszéd, de a fõszerep már a szórakozásé volt.
A hangulatot póznamászás, szamárverseny, verseny-
futás, kiflifalás, zsákfutás és táncverseny fokozta, vala-
mint tíz sertés húsából készítettek lacipecsenyét és 800
liter bort osztogattak szét.


