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CSAPADÉKVÍZ.
Helyszíni bejárást
tartott a polgármester
a Malomkertben, ahol
már látványosan folyik
a beruházás. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

5 12 KULTÚRA

JAROSLAWBAN

6
EGERENCIA.
A Tancika Marcika
címû népmesével hol-
naptól a Móricz Zsig-
mond Színház kis nézõi
is megismerkedhetnek.

CSÖKKENHET A BÜROKRÁCIA
Lényegesen gyorsabb lehet majd az ügyintézés, mivel eddig bizonyos ügyekben má-

sodfokon a fõvárosban született döntés, most viszont ez a megyei járási hivataloknál
maradhat – jelentette be Kozma Péter, megyei kormánymegbízott. A témáról tartott,
múlt pénteki sajtótájékoztatón elhangzott: tízezer kérdõívet töltöttek ki a megyében
élõk, melyben a bürokrácia csökkentésérõl kérdezték õket. Ezeket figyelembe véve akár
már januártól változhatnak bizonyos jogszabályok. A legtöbb észrevétel az ingatlan-
nyilvántartással, kisajátítással, gépjármû-üzemeltetéssel és az anyakönyvi kivonatokkal
kapcsolatban érkezett. Szintén január 1-jétõl bõvülhet a járási hivatalok és a kormányhi-
vatalok feladata, ezzel egy idõben pedig több jelenlegi központi szerv megszûnik. A
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal például a Földmûvelési Minisztériumhoz
kerül, míg a Közlekedési Hatóság a Fejlesztési Minisztérium része lehet.

Újabb helyszínen, a Kígyó utca–Debreceni út keresz-
tezõdésének fejlesztésén kezdenek dolgozni, ismét évti-
zedes problémát orvosolva, a Területfejlesztési Operatív
Program pályázatának keretében.

Egyszerre zajlik most a Szegfû utca négysávosra bõvítése, a
Tüzér utcán a csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növe-
lése, a Malomkertben záportározó blokkok létesítése (lásd 3.
oldal). S elindult a közlekedésbiztonsági szempontból kedve-
zõtlen kialakítású Kígyó utca–Debreceni út csomópontjának for-
galomlassító és -csillapító átépítése, ahol gyalogátkelõhelyek,
és kétirányú kerékpárút is létesül, amely belecsatlakozik az Ér-
kert városrészben korábban kiépített gyalog-kerékpárútba, ezen
kívül a Virág utcai útcsatlakozás is biztonságosabbá válik.

A KÍGYÓ UTCA KÖRNYÉKÉN DOLGOZNAK
– A bontandó épület felmérése, s ennek tervezése zaj-

lik, illetve az útépítéssel kapcsolatos burkolatbontási mun-

ÚJABB BIZTONSÁGOS CSOMÓPONT ÉPÍTÉSE KEZDÕDÖTT
kálatok kezdõdtek el. A csapadékvíz-elvezetõ rendszer épí-
tésével fogjuk folytatni, majd a különbözõ hálózatok, ve-
zetékek kiváltása után az útépítési munkálatok (szegély-
építés, útalapépítés) kezdõdnek – nyilatkozta szerkesztõ-
ségünknek a kivitelezõ részérõl Karácsony János, a KE-
VÍZ 21 Zrt. projektvezetõje.

VÁLTOZÓ FORGALMI REND
A munkák elvégzésének ideje alatt a Kígyó utca Debre-

ceni út és Katona utca közötti szakaszát lezárták a gépjár-
mûforgalom elõl, jelenleg a Debreceni útról tilos behajta-
ni a Kígyó utcára, az érintett szakaszokon 30 km/h-s se-
bességkorlátozást és elõzési tilalmat vezettek be. A Kato-
na utca Katona köz és Kígyó utca közötti szakasza, illetve
a Virág utca Katona köz és Kígyó utca közötti szakasza 
ideiglenesen zsákutcává válik. Ezért kérik a gépjármûve-
zetõket, hogy lehetõség szerint más irányba közlekedje-
nek. (További részletek jövõ héten.)

KIZÖLDÜLT A MÛFÜVES

Újra birtokba vették a Bozsik akadémisták az évek alatt jelentõsen elhasználódott pályát
a stadionban. A korszerûvé varázsolt játéktér része az utóbbi esztendõ sportcélú fejlesz-
téseinek. Dr. Kovács Ferenc polgármester, Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum
ügyvezetõje és Feczkó Tamás, a Bozsik Akadémia vezetõje az utánpótlás focisták
társaságában adták át újra rendeltetésének a mûfüvest. (Részletek a 14. oldalon.)

Nemsokára a Kígyó utca–Debreceni út keresztezõdésé-
ben is biztonságosabban autózhatunk

KIZÖLDÜLT A MÛFÜVES
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BÕVÜL A SZEGFÛ UTCA
Nagy erõkkel folyik a munka a Szeg-

fû utcán, ami kétszer két sávosra bõ-
vül, ezen kívül gyalogos-kerékpárutat
alakítanak ki, és megtörténik a közmû-
vek fejlesztése, záportározókat helyez-
nek el a környéken. Az arra közleke-
dõket kérik,  körültekintõen vezessenek.

GYÜMÖLCSÖKRÕL AZ IDÕSEK
A Nyíregyházi 6. számú idõsek klub-

jában a közelmúltban a gyümölcsök
élettani hatása került a fókuszba. A
szépkorúak nemcsak a salátakészítést
próbálhatták ki, de elõadást is hallhat-
tak a termések vitamintartalmáról és
hogy mibõl mennyit érdemes enni.

KONCERTEZETT A DALÁRDA
A Nyíregyházi Lengyel-Magyar da-

lárda telt ház elõtt adott koncertet a
mádi római katolikus templomban. A
helyiek és a mádiak vendégei vastaps-
sal és rózsákkal köszönték meg a cso-
dálatos élményt. A koncert után vacso-
rával zárult a fellépés.

EGYRÕL A KETTÕRE
Nem lehet minden parkoló autó mel-

lé õrt állítani, ezért is volna célszerû
egyes gépjármûvezetõk részérõl az ön-
kontroll. Négykerekû jármûvel nem sza-
bad ugyanis elfoglalni két parkolóállást
– kereste meg észrevételével szerkesz-
tõségünket egyik olvasónk.

PARLAGFÛKOMMANDÓ
Péntek délelõtt a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal felmér-
te, mennyire szennyezett a megye, il-
letve a külterületi részek parlagfûvel.
Ennek érdekében az Országos Rend-
õr-fõkapitányság helikopterével légi
bejárást tartottak.

KORASZÜLÖTTEK SEGÍTÉSE
Nyíregyháza adott otthont a Perina-

tológiai Társaság XIV. Kongresszusának.
A kétnapos konferencián szülész-nõ-
gyógyászok és gyermekgyógyászok ta-
nácskoztak a szakma újdonságairól.
Részletek a Nyíregyházi Televízió Vi-
zit címû mûsorában, szeptember 26-án.

MARIKA NÉNI 95 ÉVES
95. születésnapja alkalmából Csa-

bai Mihálynét köszöntötte Jeszenszki
András önkormányzati képviselõ. Ma-
rika néni 17 éve özvegy, most lányá-
val él egy háztartásban. Hobbija a nap-
lóírás, szeret rádiót hallgatni, a régi
ismerõseivel telefonon beszélgetni.

SEGÍTSÉG AZ OROSI CSALÁDNAK

TESTVÉRTALÁLKOZÓ FINNEKKEL
Szeptember 8–10-éig rendezték meg

Esztergomban a XIII. Finn-Magyar
Testvértelepülési Konferenciát, melyen
Nyíregyháza is érintett volt.

A konferencián Halkóné dr. Rudolf Éva,
a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizott-
ság elnöke képviselte a várost, aki a Nyír-
egyháza testvérvárosából, Kajaaniból ér-
kezõ delegációt polgármester úr nevében
köszöntötte, s átadták egymásnak a váro-
sok ajándékait, valamint tárgyaltak a finn-
magyar kapcsolatok jövõbeni erõsítésérõl.
A 3 napos konferencián magyar és finn
szakemberek tartottak elõadásokat számos
témakörben. Tájékoztatást adtak többek
között az önkormányzati törvények válto-
zásairól, és azok hatásairól a települések-
re, a magyar tematikus hétrõl, amit finn is-
kolákban tartottak meg. Nyíregyháza és

Kajaani között 35 éves a testvérvárosi kap-
csolat. Dr. Kovács Ferenc polgármester úr
elismerõ oklevelét is átadták Vesa Kaik-
konen és Irene Salomäki részére, a test-
vérvárosi kapcsolatok elmélyítése érdeké-
ben kifejtett munkájukért.

Dr. Kovács Ferenc polgármester az
Oroson történt tragédia után kifejezte
a családnak mély együttérzését és fel-
ajánlotta segítségét. Miután sajnálatos
módon a felügyelet nélküli házba vala-
ki betört, a család az ingatlan és az ott
található értékek megvédésében kért
segítséget.

A polgármester kérésére a polgárõr-
ség fokozott figyelmet fordított az elmúlt
napokban az ingatlanra és környékére.
Valamint felkérésére a nyíregyházi
Rotary Club közremûködésével egy he-
lyi biztonsági cég, a Pinkerton Security
vállalta, hogy riasztóberendezést telepít
a családi házba és azt beköti távfelügye-
leti rendszerébe, ezzel megvédve az in-
gatlant az illetéktelen behatolóktól. A
berendezéseket és a 0–24 órás távfel-

TELT HÁZ AZ INTEGRÁLT JÁTSZÓTÉREN

Beváltotta a hozzá fûzött reményeket
a Szabadság téren augusztusban felava-
tott integrált játszótér. A Rotary Club
Nyíregyháza kezdeményezésére, jelentõs
önkormányzati segítséggel létrehozott kö-
zösségi téren a mássággal élõ és a többsé-
gi társadalomhoz tartozó gyerekek játsz-
hatnak közösen.

A több mint 10 millió forintból készült
park augusztus végén „nyitott”. Azóta
szinte csak éjszaka van leállás, napköz-
ben, sõt még az esti világításban is gyer-
mekek kacagásától hangos a tér. A ját-
szótér pedagógiai szempontból is jó a ki-
csiknek, hiszen itt megtapasztalhatják azt,

hogy vannak olyan fiatalok, akik valami-
ben különböznek az átlagosaktól. A más-
sággal élõk pedig ugyanúgy játszhatnak,
mint egészséges társaik.

Pták István, a Rotary Club Nyíregyháza
korábbi elnöke elmondta, a játszótér bevál-
totta a hozzá fûzött reményeket, mert a hét
minden napján tele van. Siktáné Aczél Zsu-
zsanna gyógypedagógus elmondta, nagyon
fontos a fogyatékkal élõ gyerekek számára,
hogy elérhetõek a játékok. A pedagógus
hozzátette, nagyon gyermek- és emberba-
rát ez a játszótér, hiszen itt speciális hinta,
csúszdák és egyéb, fejlesztést szolgáló esz-
közök állnak a rendelkezésükre.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

ügyeletet a biztonsági cég ingyenesen
bocsátotta a család rendelkezésére.
Nagylelkû és gyors segítségüket ezúton
is szeretnénk megköszönni. Természete-
sen az érintett családdal az önkormány-
zat folyamatosan kapcsolatban van és a
jövõben is minden segítséget megad a
számukra – tájékoztatta szerkesztõsé-
günket Rendes Sándor sajtószóvivõ.

A képviselõ asszony a testvérdelegáció
körében

10SZEPTEMBER
SZOMBAT

KÕ-SZÍN-TÉR
Megnyitotta kapuit a gávavencsellõi

Kõ-Szín-Tér Nemzetközi Kõszobrász és
Festõ Mûvésztelep válogatott munkái-
ból összeállított kiállítás a Váci Mihály
Kulturális Központban. A sokszínû, né-
hol monumentális festmények és szob-
rok szeptember 24-ig tekinthetõk meg.
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NYÍREGYHÁZÁRA LÁTOGATOTT AZ USA NAGYKÖVETE
Nyíregyházán járt Colleen Bell. Az amerikai nagykö-

vet asszony találkozott dr. Kovács Ferenc polgármester-
rel és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetõivel. Ezt
követõen ellátogatott a Nyíregyházi Egyetemre is, ahol a
tanári kar tagjaival és diákokkal beszélgetett.

Még nyíregyházi látogatása elõtt nyírbátori kitérõt tett
Colleen Bell, az Egyesült Államok nagykövete, ahol részt
vett a holokauszt áldozataira emlékezõ, Az Élet Menete
Utazó Vagonkiállítás megnyitóján. Ezt követõen érkezett
a szabolcsi megyeszékhelyre.

Az USA nagykövete napok óta járja az ország felsõok-
tatási intézményeit, járt a Szegedi Egyetemen, Pécsett,
Debrecenben, a fõváros több neves fõiskoláján és egyete-
mén. Elmondása szerint a magyar diákok nagyon tehetsé-
gesek, jó képességûek és szorgalmasak.

– Magyarországon egy nagyon erõs, tradicionális, kivá-
ló felsõoktatási rendszer mûködik. Az ország büszke lehet
erre az erõs tradícióra, a tehetségeire, a professzionális
ügyintézõire, a kiváló oktatóira, ami nagyon fontos, to-

vábbá a jó felfogású és kíváncsi diákjaira – mondta
Colleen Bell, az Egyesült Államok nagykövete.

A nagykövet asszony hangsúlyozta, ahogyan koráb-

ban is volt rá lehetõség, továbbra is jó esélyt lát arra, hogy
a magyar felsõoktatási intézmények a jövõben együttmû-
ködjenek az USA-beli fõiskolákkal, egyetemekkel.

ELINDULT AZ ÚJABB CSAPADÉKVIZES BERUHÁZÁS
Helyszíni bejárást tartott dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-

háza polgármestere a Malomkertben megvalósuló csa-
padékvíz-elvezetõ hálózat fejlesztésének munkálatainál.
Ez annak a 662 millió forintos, 100 százalékos támogatá-
si intenzitású, európai uniós pályázatnak az egyik hely-
színe, amelyen nemrégen nyert a város. Ezen kívül még a
Tüzér és a Tünde utcán, valamint  a Lujza és Alma utca
területein történik fejlesztés.

A  „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrésze-
ket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartá-
si célú tározók fejlesztése” címû pályázat egyik helyszíne
a Szántó Kovács János utcai parkoló. Augusztusban kez-
dõdött meg a kivitelezés, a terület elõkészítése és a bontá-
si munkálatok elvégzése után megtörtént a talajvízszint
süllyesztése. Jelenleg a készültségi foka meghaladja az 50
százalékot.  Négy záportározó blokkból a harmadik egy-
ség most kerül a helyére. Itt tartott helyszíni szemlét dr.
Kovács Ferenc polgármester, aki szerint nagy szükség volt
a beruházásra.

KONCEPCIÓ MENTÉN FEJLESZTENEK

– 2010 végén, 2011 elsõ félévében lehetetlen állapo-
tok alakultak ki a nagy mennyiségû csapadék miatt több
városrészben, így a Malomkertben is. Már 2012-ben el-
kezdtük a csapadékvíz-elvezetõ rendszer koncepciójának
a kidolgozását. Az elsõ szakasz 2013-2014-ben volt, ami-
kor a Berenát utcától a Bujtoson át a Malomkertig a fõve-
zetéket szélesítettük, záportározókat is építettünk, Kis-
telekiszõlõben már azt megelõzõen, most pedig ez került

sorra. Van egy nyertes, 662 millió forintos pályázatunk,
100 százalékos támogatással, ebbõl a Malomkertet és
Borbányát tesszük rendbe kétféleképpen. A fõvezetéke-
ket kiszélesítjük, és modern csövekre cseréljük, hogy el
tudja vezetni a vizet, másrészt pedig itt négy blokkban
összesen 400 köbméteres záportározót építünk.”

VÍZMENTES MALOMKERTI GARÁZSOK

Az ott lakók is nagyon örülnek a korszerûsítésnek, há-
lájukat fejezték ki a városvezetésnek. A garázsokban, egy-
egy nagyobb esõ idején, állt a víz. – Szeretnénk megkö-
szönni, hogy ezt a lehetõséget megragadta a város veze-
tése, számunkra ez mindennapos probléma volt, mikor
Isten áldását adta a nagy mennyiségû csapadékkal – nyi-
latkozta szerkesztõségünknek egy malomkerti lakos.

A TÜZÉREN VEZETIK A VIZET

A Malomkerttel egy idõben a Tüzér utcán is gõzerõvel
folyik a munka. A cél a meglévõ zárt csapadékcsatorna-
rendszer kapacitásának növelése a meglévõ beton csõ-
csatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetû
mûanyag csõcsatornák, burkolt árkok építésével. Eddig
több mint 100 méteres szakaszon fektettek már le aknákat
és csöveket. A munkálatok ideje alatt 30 km/h sebesség-
korlátozás és elõzési tilalom van érvényben, útszûkület-
re, idõszakosan félpályás útlezárásra is számítani kell az
Orosi út irányába tartóknak. A munkálatok elõreláthatóan
október közepéig tartanak. A Tünde, Alma és Lujza utcán
még nem kezdõdött el a kivitelezés, de késõbb azokon a
területeken is forgalmirend-változásra kell majd számíta-
ni, ezért kérik a vezetõk megértését és türelmét.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

Dr. Kovács Ferenc a Kossuth teret mutatja be Colleen Bell nagykövetnek
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BAKONDI: ELSÕKÉNT DÖNTHETÜNK, A TÉT A JÖVÕ!
Európában elõször Magyarországon dönthetik el az ál-

lampolgárok, hogy kérnek-e az erõszakos betelepítések-
bõl, a migránskvótákból, és arról is véleményt nyilvánít-
hatnak, hogy szeretnének-e multikulturális társadalmat
– ezt mondta Bakondi György az október 2-ai népszava-
zásról. A miniszterelnök belbiztonsági fõtanácsadója a
Váci Mihály Kulturális Központban tartott elõadást a mig-
rációról. Bakondi György szerint a népszavazás nemzeti
ügy, mert a migráció jelenlegi formája hosszú távon rend-
kívüli veszélyt jelent a kultúránkra, az identitásunkra, és
a jövõnkre is.

Dr. Kovács Ferenc köszöntötte Bakondi Györgyöt, a
dandártábornok ezt követõen részletesen ismertette, mi-
lyen veszélyek fenyegetik Magyarországot. Azt mondta,
hogy keleten az orosz–ukrán konfliktus ad aggodalomra
okot, délrõl pedig a migráció.

104 ORSZÁGBÓL, NEM CSAK SZÍREK

Kiemelte, az elmúlt idõszakban 400 ezer migráns lépte
át az államhatárt, akik 104 különbözõ országból jöttek –
így kevéssé lehet szír-kérdésre leszûkíteni a problémát.
Mindennek kezelésére közel 100 milliárd forintot költött
már a kormány. Bakondi György hozzáfûzte, Nyugat-Eu-
rópában csak lassan jutottak el odáig, amit Magyarorszá- Calais-nál) fallal. A belsõ biztonság egyébként is a határ-

védelemnél kezdõdik. Kifejtette, hogy az Európai Bizott-
ság egy 8 pontos kvótacsomagot állított össze, amirõl rö-
videsen a tagállamok miniszterelnökeinek kell véleményt
mondani. Magyarországon pedig az a döntés született,
hogy errõl az embereket is meg kell kérdezni.

HOSSZÚ TÁVRA HATÁROZUNK

– Az uniós tagállamok vezetõinek, akiket a lakosság vá-
laszt meg és a lakosságnak tartoznak felelõsséggel, most már
politikai döntést kell hozni arról, hogy az Európai Bizottság
által elõkészített kvótarendszerrel kapcsolatos kérdésben mi
történjen: bevezetjük, hosszú távra meghatározzuk a sorsun-
kat és jövõnket, vagy nem? Mivel politikai veszély fenyeget,
politikai döntés következik. Úgy gondolta a kormány és utá-
na a parlament is, hogy legjobb lesz, ha megkérdezzük a
magyar embereket, döntsék el maguk – fogalmazott Bakondi
György, a miniszterelnök belbiztonsági fõtanácsadója.

gon már kezdetektõl mondanak, hogy uniós megoldás kell
a problémára. Sõt, ma már Európa nemzetállamainak nagy
része is védekezni kezdett: hol kerítéssel, hol (legújabban

„MEGHÍVÓLEVÉL”, MILLIÓKNAK

A dandártábornok arra is felhívta a figyelmet, hogy a
migrációnak komoly utánpótlása van. Több millió hábo-
rús és – fõként – gazdasági menekült akar még az unióba
jönni. Elmondta, hogy az Európai Bizottság ellenben nem
húzott felsõ határt, hogy hány fõt fogadjon be az unió, sõt
a családegyesítést is könnyíteni igyekeznek. Ez pedig
meghívólevél lehet sok millió ember számára.

VALÓDI NEMZETI ÜGY

Bakondi György hangsúlyozta, eddig már 2–2,5 millió
migráns érkezett Európába. Szerinte a migránsok áldoza-
tok, kiszolgáltatottak (a saját kormányaiknak, az ember-
csempészeknek, a terroristáknak és a brüsszeli politiká-
nak), de ugyanakkor sok veszélyes ember is érkezik ve-
lük. Katonák, titkosszolgálati tisztek, hittérítõk, akik az isz-
lám radikalizmusnak toboroznak híveket.

Végül elmondta, a tömeges betelepítés hosszú távon
veszélyt jelent a kultúrára, identitásra és a jövõre. Ezért a
népszavazás szerinte pártpolitika felett álló, nemzeti ügy,
így minden választópolgárnak véleményt kellene nyilvá-
nítania.                                         (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

KÉSZEN ÁLLNAK A ROMÁN HATÁRON

Kérdésre válaszolva Bakondi György a fórumon el-
mondta: felkészültek arra az esetre, ha a migránsok
vonulásának iránya a román–magyar határszakasz
felé terelõdne. Mint mondta: egyelõre kis létszám-
ban próbálkoznak az illegális bevándorlók a szerb–
román, majd a román–magyar határszakaszon, s jó
az együttmûködés a román szervekkel, kollégákkal.
Ugyanakkor a felépítendõ esetleges határvédelmi
kerítés tereprendezése és mérnöki elõkészületei be-
fejezõdtek, s az alapanyagok is le vannak telepítve
hozzá közeli raktárakba. Így, mint mondta, az ezen a
területen már tapasztalatot szerzett katonaság akár
azonnal is el tudja kezdeni a védmû kivitelezését szük-
ség esetén.

(A témáról még bõvebben a 13. oldalon)

BAKONDI A TÉVÉBEN

A miniszterelnök belbiztonsági fõtanácsadója exk-
luzív interjút adott a fórum elõtt a Nyíregyházi Tele-
víziónak. A beszélgetést – kiegészítve a fórumon el-

hangzottak részleteivel – a Híregyháza címû mûsor-
ban láthatják péntek este 20.30-tól és szombat reg-
gel 9.00-tól.

Korábban már jeleztük: a menekültek „karnyújtásnyi-
ra” vannak Nyíregyházától. Nyírbátorban ugyanis két
olyan intézmény van, ahol migránsok vannak: a Menekült-
ügyi Õrzött Befogadó Központ, amely a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalhoz tartozik, valamint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság Rendésze-
ti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálat által mûködte-
tett Õrzött Szálláshely. Most ez utóbbiról kaptunk infor-
mációkat, a rendõrség sajtóügyeletérõl.

Nyírbátorban 2002-tõl mûködik zárt idegenrendészeti
központ, amely jelenleg õrzött szállásként funkcionál az
idegenrendészeti eljárásban elrendelt õrizetek végrehajtá-
sa céljából.

FÉL ÉVIG, CSUPA FÉRFI

Az õrzött szálláson, egyedülálló felnõtt férfiakat helyez-
nek el az idegenrendészeti eljárásban elrendelt õrizetek
végrehajtása céljából. A külföldiek jogellenes beutazásuk
(tiltott határátlépés) és tartózkodásuk miatti kiutasításuk
kitoloncolással történõ végrehajtásáig, 6 hónapig tartóz-
kodnak ott. Amennyiben a külföldi a menekültügyi ható-
ság döntésével nem ért egyet, akkor a döntéssel szemben
jogorvoslattal élhet. Ebben a kérdésben a bíróság dönt –
tájékoztatott a megyei fõkapitányság.

DÉLNYUGAT-ÁZSIÁBÓL, ÉSZAK-AFRIKÁBÓL

Mint megtudtuk: jellemzõen Afganisztánból, Szíriából,
Marokkóból, Algériából, Pakisztánból származnak, és
döntõen a szerb–magyar határt jogellenesen átlépve ér-
keztek Magyarország területére. 2016-ban eddig egy eset-
ben történt atrocitás az õrzött szálláson, amikor két

ÕRIZETES MENEKÜLTEK A SZOMSZÉDBAN

fogvatartott személy egymásra támadt. A rendõrség Nyír-
bátorban is mindent megtesz azért, hogy az ott élõ embe-
rek biztonságban érezzék magukat – írta a megyei rend-
õr-fõkapitányság sajtóosztálya.

ODAFIGYELNEK A SPECIALITÁSOKRA

Ami pedig az ellátásukat illeti: a fogvatartott külföldiek
részére vallásuk elõírásainak megfelelõ, napi háromszori
étkezés biztosított. Vannak speciális kérések, ezek jellem-
zõen a vallási hovatartozással kapcsolatos, egyéni étkezési
szokásokhoz kapcsolódnak. A rendõrség ezeket az igénye-

ket igyekszik kielégíteni. Az õrizetesek tájékoztatása, sza-
badidejük strukturált eltöltése érdekében 2011 óta szociá-
lis és közösségi munkások dolgoznak ott, folyamatos az
egészségügyi ellátás, beleértve a pszichológiai és pszichi-
átriai segítségnyújtást is.

Az õrizetesek fogva tartása nyitott zárkarendszerben tör-
ténik, a közös helyiségeket a napirend szerint szabadon
használhatják, biztosított a szabadlevegõn tartózkodás, spor-
tolási lehetõség, imaszoba, látogató fogadása, telefonálási,
internetezési és vásárlási lehetõség. A jellemzõen muszlim
vallású õrizetesek részére – különösen Ramadán idején – a
napirend igazodik a vallási elõírásokhoz – kaptuk az infor-
mációkat a rendõrségtõl.                  (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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„SZAVAKKAL NEM LEHET KIFEJEZNI, MENNYIT SEGÍTENEK”
Házi segítségnyújtást biztosít a Nyíregyházi Szociális

Gondozási Központ a városban élõ idõseknek. A szak-
képzett munkatársak látogatásaikkal enyhítik az ellátot-
tak magányát, szükség esetén pedig segítenek a minden-
napi teendõik elvégzésében.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ házi se-
gítségnyújtás szolgáltatása már több mint két évtizede
mûködik Nyíregyházán, a város fenntartásában. Szakem-
berek, szakképzett ápolók és gondozók segítenek fõleg
idõseknek.

RÁSZORULTSÁGI ALAPON

Ápolják õket, adagolják a gyógyszert, kapcsolatot tar-
tanak a háziorvossal, receptet íratnak, segítenek a tisztál-
kodásban, bevásárolnak, de ágyhoz kötött betegeknek is
megkönnyítik a mindennapjaikat.

Szilvásiné Bojda Márta, a Nyíregyházi Szociális Gon-
dozási Központ igazgatója elmondta, gyakorlatilag az idõ-
sek magányának az enyhítése és a szakellátásuk a fõ fel-
adatuk. Azokban a teendõkben segítenek a házi gondo-
zók, amiket õk már nem tudnak ellátni maguk körül, az
egészségi állapotuk vagy az életkoruk miatt. A szolgálta-
tást egy önkormányzati rendeletben meghatározott díjsza-
bás ellenében rászorultsági alapon vehetik igénybe a vá-
ros közigazgatási területén élõk. Nemcsak az idõsek, ha-
nem indokolt esetben 18 éves korukat betöltöttek is kér-
hetik a házi segítségnyújtót. A gondozók jó kapcsolatban

AZ IGÉNYT JELEZNI KELL!
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 75 szak-

képzett munkatársa a városban 600 ellátottnak segít
naponta. A szolgáltatást meg kell igényelni, melynek
feltételeirõl részletes tájékoztatást adnak. Erre jelent-
kezni hétfõtõl csütörtökig reggel fél nyolctól négy órá-
ig, pénteken pedig fél nyolctól fél kettõig a központ
székhelyén, a Vécsey köz 2-ben. A házi segítségnyúj-
tás mellett a központ munkatársai a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtásban is az idõsek rendelkezésére tudnak
állni. Mindezekrõl bõvebb információ kérhetõ a 42/416-
083-as telefonszámon – tájékoztatta szerkesztõségün-
ket Szilvásiné Bojda Márta, az intézmény igazgatója.

vannak az ellátottakkal, sok helyen szinte családtagnak
számítanak. Így bármit rájuk lehet bízni.

A GONDOZÓ MINDENBEN SEGÍT

Dr. Baksa Gyulánéhoz (képünkön) több mint 11 éve jár
házi gondozó. Az idõs ellátott azt mondta, mindenben
támogatja õt, ami a nap folyamán adódik, és amit már
nem tud egyedül megoldani. Hozzátette, szavakkal szin-
te kifejezni sem lehet, mennyit segít nekik a gondozó.

(Szerzõ: Mikita Eszter)



TURIZMUS

2016. SZEPTEMBER 16.6

Több százan megfordultak a hétvégén a lengyelorszá-
gi Jaroslawban tartott bencés vásáron, ahol Nyíregyháza
önálló standokon mutatkozott be. Az érdeklõdõket a TDM
munkatársai komplett utazási ajánlatokkal várták, de meg
lehetett kóstolni a Nyírség ízeit, mindezek mellett pedig
két nyíregyházi kiállítás is megnyílt dr. Kovács Ferenc pol-
gármester és dr. Ulrich Attila alpolgármester jelenlétében.

Lengyel, magyar – két jó barát a kezdõsora annak a
rímbe szedett közmondásnak, amelyet Lengyelországban

JAROSLAWBAN IS FAVORIT LETT NYÍREGYHÁZA

célja az volt, hogy megszerettesse a lengyelekkel a ma-
gyar ízeket. Nyíregyházán õk ugyanis hagyományosan
készítenek mindent, csak sóznak és füstölnek, és semmi
nem tartalmaz tartósítószert.

A lengyelek számára nem ismeretlen terület Nyíregy-
háza, ráadásul a szabolcsi megyeszékhelyen töltött ven-
dégéjszakáikat tekintve az egyik legfontosabb küldõ-
piacnak számítanak.

ÚJ TERÜLETEKET HÓDÍTUNK MEG

Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. vezetõje elmondta, a lengyel turisták köré-
ben kedvelt a strand, az állatpark, a múzeumfalu, és töb-
bek között a kalandpark is, ráadásul egyre hosszabb idõre
jönnek és keresik a további lehetõségeket is. Ezért is ké-
szítik el a kiadványaikat lengyel nyelven is.

– A lengyel piac egy nagyon fontos küldõpiac számunk-
ra. Mindig a második, harmadik helyen osztoznak a romá-
nokkal a vendégéjszakák tekintetében. Most kíváncsian
várjuk mi is, a 2016-os nyár után ez hogy alakul. A lengyel
piacot egyébként három-négy éve folyamatosan „ dolgoz-
zuk, bombázzuk” különbözõ marketingakciókkal. Igyek-
szünk minél többet jelen lenni ebben az országban. Kezd-
tük Rzeszówban, a testvérvárosunkban a kitelepüléseket és
a médiamegjelenést, de jelen vagyunk Krakkóban is, most
pedig azzal, hogy itt vagyunk Jaroslawban, új területeket
szeretnénk meghódítani.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Ulrich Attila
alpolgármester megkoszorúzták Jaroslawban a lengyel–

magyar barátság emlékmûvét

Óriási sajtóérdeklõdés fogadta, amikor Kövér László, a
magyar Országgyûlés elnöke és a lengyel szejm (alsó-

ház) elnöke, valamint több diplomáciai meghívott
kíséretében felavatták Przemyslben, a Dominikánus
téren a Magyar Huszár és a Lengyel Ulánus szobrát

Az apácák a saját, házilag készített süteményeiket
árulták a vásárban

POLGÁRMESTER: KÖZÖS PÁLYÁZATOKRA ÉPÍTENEK
– A magyar–lengyel kapcsolatok egyre intenzívebbé vál-

tak az utóbbi években. Az alap megvolt Rzeszówval – most
ünnepeltük a 20 éves testvérvárosi kapcsolatot –, de ez
lényegesen kibõvült Gorlicével, és voltunk már Krakkóban,
valamint most már Jaroslawban is. Természetesen a len-
gyel–magyar barátság, a közös múlt ápolása mellett épít-
jük a jövõt is. A következõ év végéig a Magyar Kultúra Éve
van egész Lengyelországban, melyhez kapcsolódik turisz-

tikai, gazdasági program is. Ezt szeretnénk kihasználni. A
turisztikára alapoztuk az elmúlt éveket. Tavaly megkeres-
tem a szomszédos országok testvérvárosainak polgármes-
tereit azzal, hogy dolgozzunk ki közös pályázatokat mind
a visegrádi alaphoz, mind pedig Brüsszelhez. Több pályá-
zatunk elkészült és van, ami már nyert is. Ezt a munkát
akarjuk folytatni a jövõben is – hangsúlyozta a helyszínen
szerkesztõségünknek dr. Kovács Ferenc polgármester.

Magyar huszárok a Przemyslben

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Lengyel, magyar és erdélyi delegációk az ünnepségen

A Kállay Gyûjtemény kiállítása Lengyelországban

és Magyarországon szinte mindenki ismer. Ez a mondás
azonban nem csak a köztudatban él... Ezt pedig mi sem
bizonyítja jobban, minthogy pénteken tartották meg az V.
Lengyelek-Magyarok-Erdélyiek Barátságának Napját a
Jaroslaw-i Apátságban. A helyszín különlegességét az adta,
hogy ott élt és imádkozott II. Rákóczi Ferenc, ahol meg-

nyílt pénteken a Magyarországon is egyedülálló Kállay
Gyûjtemény kiállítása, amit szintén Nyíregyháza vitt oda.
A tárlatot a helyi iskolások mellett Kövér László, az or-
szággyûlés elnöke is megtekintette. Szintén az apátság te-
rületén leleplezték a II. Rákóczi Ferenc emlékére emelt
kopjafát, és megszentelték a tûz után felújított II. Rákóczi
Ferenc bástyát is, ahol a nyíregyházi Jósa András Múze-
um egyik kiállítása is helyet kapott.

RÁKÓCZI-KULTUSZ ITT ÉS OTT

– Nyíregyháza és Jaroslaw viszonylatában van egy
történelmi érdekesség, mégpedig az, hogy II. Rákó-
czi Ferenc Nyíregyházának is és Jaroslawnak is föld-
birtokosa volt. Így nem véletlen az, hogy amikor II.
Rákóczi Ferenc elkezdte bujdosását, Jaroslawba ér-
kezett. Minden évben eljön ide a múzeum, és hoz
egy-egy kiállítást Nyíregyházáról. Jaroslaw egyébként
nemcsak a lengyel–magyar barátság szempontjából,
de turisztikailag és kulturálisan is nagyon fontos szá-
munkra, hiszen új kapcsolat lehet Nyíregyháza éle-
tében – mondta el érdeklõdésünkre dr. Ulrich Attila
alpolgármester.

SZABOLCSI PÁLINKA ÉS FÜSTÖLT HÚS

Szintén a hétvégén tartották az Apátság területén a VI.
Bencés Vásárt is, ahol Nyíregyháza önálló standokkal je-
lent meg. Az érdeklõdõk találkozhattak a Nyíregyházi Ál-
latpark plüss oroszlánjával, megízlelhették a szabolcsi pá-
linkát és a Horváth-féle húsos termékeket, de kiállítottak
helyi kézmûvesek is. Horváth Jánosné családjával fõként
a Búza téri piaccsarnokban szokta árulni a füstölt termé-
keket. Azt mondta, a jaroslawi kitelepüléssel a legfõbb
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  Bár sok volt a külföldi turista, idén mégsem zárt olyan
sikeres szezont a strand, mint tavaly. Ennek oka elsõsor-
ban a változékony idõjárás volt. Az állatparknak viszont
tökéletes volt az idõ: már most rekordot döntött a láto-
gatók száma, augusztus végére elérte a 400 ezret.

A Sóstói Parkfürdõben az elsõ szeptemberi hétvégén az
ötezret is meghaladta szombaton a látogatók száma: sokan
igyekeztek kihasználni a jó idõt és az iskolakezdés elõtt
még strandoltak egyet. Sõt, akár az elmúlt, elvileg õszi szom-
bat-vasárnapon is ki lehetett volna még nyitni, viszont jó
néhány nem túl nyárias nyárin akár bezárni. (Az élmény-
fürdõ – az 50 méteres versenymedencével – természetesen
továbbra is, télen-nyáron várja a látogatókat.)

SOK TURISTA, KEVESEBB NAPSÜTÉS

A Parkfürdõben évek óta külföldi a látogatók jelentõs
része: kb. 40 százaléka. – Köztük a legtöbben Szlovákiá-
ból érkeznek, de éreztették a hatásukat a romániai kam-
pányok is, amellett, hogy továbbra is jelen vannak a len-
gyelek. A sok turista ellenére tavalyhoz képest kevésbé
sikeres évet zárt a strand, amelynek oka, hogy az idei sze-

HIDEG A STRANDON, JUBILEUMI ÁLLATVONZÁS

zonban rendre hétvégére romlott el az idõ, így sokan in-
kább városlátogatásokat választottak a vizes kikapcsoló-
dás helyett – mondta Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfür-
dõk Zrt. értékesítési vezetõje. Ezzel együtt is több mint
210 ezren hûsöltek a sóstói medencékben.

A Nyíregyházi Állatparkban már most rekordot döntött
a látogatók száma, ehhez az eredményhez – azon túl, hogy

a park folyamatosan kínálja a jobbnál jobb látnivalókat –
a számukra kedvezõ idõjárás is hozzájárult.

ODAFIGYELÉS ÉS MEGLEPETÉS

Gajdos László igazgató tájékoztatása szerint már el-
hagyták a négyszázezres számot, úgyhogy jó esélye van
a majdani éves statisztika alapján is egy csúcslétszám-
nak. A jubileumi esztendõben (idén 20 éves az intéz-
mény) tovább folytatják a minden hónap 20-ához kap-
csolódó meglepetések sorát. Régi hagyományuk, hogy
õsszel egy teljes napon át ingyenesen látogatást biztosí-
tanak a fogyatékkal élõk és kísérõik számára. Az immár
12. alkalommal megrendezendõ  „Ez a te napod” ese-
ményre az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete játékos programokkal, kézmûves foglalkozá-
sokkal és vetélkedõkkel várja a régióból és a határon túl-
ról érkezõ több ezer résztvevõt, szeptember 19-én. Ez
alkalomból mutatkozik be a nagyközönségnek a 4 hetes
kis fehér oroszlán is hétfõ délelõtt, akit egy állatorvosi
vizsgálat keretében szinte testközelbõl lehet majd meg-
tekinteni az ide érkezõknek.

(Szerzõ: Piszár Tünde–Tarczy Gyula)

Vasárnap egész napos gasztronómiai fesztivált rendez-
tek a Sóstói Múzeumfaluban. A hangulatos, népzenés,
néptáncos mûsorokkal tarkított rendezvényen a megye
legfinomabb magyar és nemzetiségi tájjellegû ételei ke-
rültek az érdeklõdõk tányérjába.

Márpedig érdeklõdõbõl akadt bõven, a kellemes nyári
idõben több mint kétezer-ötszázan látogattak ki a skan-
zenbe, ahol közel háromszáz közremûködõ dolgozott
azért, hogy a vendégek jól érezzék magukat, tartalmas

ZÚZÓS FESZTIVÁL ZÚZOS LÉVEL

SÓSTÓRA CSÁBÍTJÁK A SZOMSZÉDOKAT!
Még több ukrán turistát csábítana az önkormányzat Nyír-

egyházára. A cél érdekében 14, a szomszédos országból
érkezett újságírót láttak vendégül múlt héten és mutatták
meg nekik, hogy miért érdemes felkeresni a szabolcsi me-
gyeszékhelyet. Az ukránok szerint a legnagyobb vonzerõt a
fürdõk és az állatpark jelentik Nyíregyházán.

A szomszédos országból érkezõ turisták az 5. helyen áll-
nak a legtöbb vendégéjszakát eltöltõ külföldiek ranglistáján.
Az újságírókat azért hívták el, hogy segítségükkel még több
ukránt csábítsanak Sóstógyógyfürdõre.

– Mindig nagyon szívesen látjuk az újságírókat és a médi-
át, hiszen, amikor ideérkeznek és megtapasztalják, meglát-
ják azt, hogy milyen élmények, attrakciók várják itt a turistá-
kat, akkor a személyes élményeiket közvetítik a leendõ, jö-
võbeli turisták felé és ez mindig sokkal életszerûbb, sokkal
pozitívabb – mondta el Furkóné Szabó Marianna, a Nyír-
egyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

KOMOLY VONZERÕ

Az újságírók többsége Kijevbõl jött Nyíregyházára, de
voltak köztük lembergi és Ivano-Frankivszkbõl érkezõ zsur-
naliszták is. Az egyik utazásszervezõnek nem volt isme-
retlen Nyíregyháza, ami szerinte már a közelsége miatt is
figyelemre méltó.

– Másodszor vagyok itt, úgyhogy egy kicsit ismerem
Nyíregyházát. Szerintem ez egy nagyon izgalmas, érde-
kes város az ukránok számára. Elõször is közel van, talál-
ható itt termálvíz, gyógyvíz, ami ritka Ukrajnában és ez
nagyon komoly vonzerõ. Azt is hallottam, hogy létezik itt
egy kiváló állatpark, ami szintén nagyon különleges lehet
a családosok számára – fejtette ki a Kijevbõl érkezett uta-
zásszervezõ, Tetiana Kondratenko.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

kulináris és kulturális kikapcsolódásban legyen részük. A
települési és nemzetiségi önkormányzatok, civil egyesü-
letek amatõr csapatai mellett a gasztronómia hivatásos
lovagjai is harcba szálltak a látogatók elismeréséért, amit
a reneszánsz korból hozott receptekkel kívántak kivívni.
A kígyózó sorok tanúsága szerint igen nagy sikerrel. „A
fesztivál legízesebb étele” címet a tirpák Bokortanyák La-
kosságáért Egyesület fõzõcsapata nyerte el, az általuk ké-
szített káposztás paszulylevest ítélték a vendégek a legíz-
letesebbnek.
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A Hungária Nagycirkusz fergeteges világszámok-
kal érkezett Nyíregyházára. Az elõadás pénteken 18
órától, szombaton 15 és 18 órától, vasárnap 11 és 15
órától tekinthetõ meg a TESCO parkolóban felállított
cirkuszi sátorban.                                                 (x)

ÁLLATI SÉTA

A nyíregyházi önkormányzat idén saját erõbõl 207
millió forintot fordított intézménykorszerûsítésekre. Eb-
bõl az összegbõl 5 bölcsõde, 10 óvoda, 7 általános iskola
és 7 középiskola újulhatott meg, de egy további, 850 mil-
lió forintos pályázat segítségével további 2 általános és 3
középiskola rekonstrukcióját is tervezik.

Az Õzike Bölcsõdében tekintette meg a felújítási
munkák eredményét dr. Kovács Ferenc polgármester.
Ott dr. Nagy Erzsébet, a Gyermekjóléti Alapellátási In-

INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK NYÍREGYHÁZÁN

A nyíregyházi Polgármesteri Hivatal és a szakszerve-
zet nyugdíjastalálkozót szervezett egykori dolgozóinak.
A Váci Mihály Kulturális Központban tartott eseményen
kulturális programmal, valamint jelképes ajándékkal fe-
jezték ki a város vezetõi az egykori dolgozók iránti meg-
becsülésüket.

Az ünnepi eseményen a város polgármestere köszön-
tõjében hangsúlyozta, a település számára fontosak a
nyugdíjasok, egyben ismertette azokat a fejlesztéseket,
múltbeli és jövõbeni beruházásokat, pályázatokat, ame-
lyek a nyugdíjasok életét is megkönnyítik. A polgármes-
teri köszöntõt követõen az egykori munkatársak az el-
múlt év történéseibõl láthattak egy összefoglaló kisfil-
met, amelyet a Nyíregyházi Televízió munkatársai ké-
szítettek. A városházi nyugdíjasok találkozójára min-

VÁROSHÁZI NYUGDÍJASOK TALÁLKOZÓJA

dig nagy az érdeklõdés. Idén több mint 100-an fogad-
ták el az egykori munkáltató meghívását. Az esemény
résztvevõi közül sokan 20–30 évig is dolgoztak a vá-
rosházán.                                      (Szerzõ: Piszár Tünde)

Az elmúlt napokban a VIDOR Fesztivállal párhuza-
mosan egy ifjúsági csereprogram is megvalósult városunk-
ban az Erasmus+ Programon belül, amely a „Living the
interfaith” („Vallások közötti párbeszéd megélése”) cí-
met viseli, és 2016. augusztus 30. és szeptember 5. kö-
zött rendezték meg 25 fiatal részvételével, akik Magyar-
országról, Olaszországból, Litvániából, Észtországból és
Törökországból érkeztek.

Az Erasmus+ egy ifjúsági mobilitási program, amely
2014-ben indult azzal a céllal, hogy hangsúlyozza és erõ-
sítse a társadalmi értékeket és szakmai készségeket fõként
(de nem kizárólag) az európai fiatalok körében. A résztve-

CSEREPROGRAM

Kedves Gyerekek!
Tudtátok-e, hogy szeptember 27-e a  Turizmus Vi-

lágnapja? – az a nap, amikor az egész világon együtt
ünneplik a turizmus jelentõségét. Az idei évben az
ENSZ Turisztikai Világszervezete a világnap témájá-
nak az akadálymentes turizmust nevezte meg, mely-
nek mottója: „Tourism for All!”

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. rajzpályáza-
tot hirdet nyíregyházi általános iskolák tanulói részére.
A rajzpályázat témája: Nyíregyházi látnivalók gyerek-
szemmel az akadálymentesség jegyében. Mérete: A/4.
Technika: nem meghatározott. A pályamûveket papír
alapon várjuk. Egy pályázó egy pályamûvet adhat be.
A pályázatra kizárólag saját készítésû alkotással lehet
pályázni. A rajzokra kérjük ráírni a szerzõ nevét, cí-
mét, elérhetõségét, a kép címét, az oktatási intézmény
nevét, iskolai évfolyamát. A zsûri által kiválasztott leg-
jobb mûveket díjazásban részesítjük!

Beküldési határidõ: 2016. szeptember 23.
A beküldött rajzokat 2016. szeptember 27-én ki-

függesztjük a nyíregyházi TDM irodában.
A rajzokat a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

címére kérjük postán beküldeni (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.) vagy személyesen behozni a nagypos-
tával szemben található irodába.

RAJZPÁLYÁZAT

tézmény igazgatója arról számolt be, hogy az idén 51
éves Õzike Bölcsõdében az elmúlt négy évben folya-
matosan sok munkára volt szükség, hogy az intézmény
megfeleljen a kor színvonalának. 2013-ban 15 millió-
ba került a vízvezetékrendszer és a szennyvízhálózat
rekonstrukciója. 2014-ben több mint 20 millióért újí-
tották fel a fûtési rendszert, idén pedig nyílászárókat,
padló- és falburkolatokat cseréltek közel 16 millió fo-
rintból.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Dr. Kovács Ferenc polgármester a kicsiknek egy doboz DUPLO játékot is vitt, a gyerekek az ajándékot egy kis
bögrével viszonozták

võk 7 napot töltöttek együtt párbeszéddel, egymás meg-
hallgatásával, elmélkedéssel, kölcsönös megismeréssel, és
olyan nem-formális oktatáson (mindazon tevékenységek,
amelyek kívül esnek a hagyományos oktatási rendszeren,
beleértve olyan módszereket, ahol a résztvevõ egy aktív
és dinamikus tanulás része) alapuló feladatokban vettek
részt, mint a kincsvadászat a városban (kapcsolatba lép-
ve a helyi lakossággal), a Kossuth Lajos Gimnázium ta-
nulóinál tett látogatás vagy a „templomtúra”. A pro-
jekt a nyíregyházi KÉK Egyesület és az olasz Gentle
Giant Szervezet együttmûködésében valósult meg.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
szeptember 23. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlap-
ról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-
524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETÉS

2016. SZEPTEMBER 16. 9



SIKERTÖRTÉNET

2016. SZEPTEMBER 16.10

Az egykori nyíregyházi rádiós, P. Fülöp Gábor is tudósí-
tó volt az idei riói olimpián. A riporter a nyíregyházi Ta-
nárképzõ Fõiskolán szerzett magyar–kommunikáció sza-
kon diplomát, és azonnal a Magyar Rádió Nyíregyházi Re-
gionális Stúdiójában kezdett Puki Gábor néven. A tehetsé-
ges fiatalembernek már az akkori rádiós-tévés megjelené-
se sem volt véletlen. A Nyíregyházi Stúdió megszûnése
után a debreceni rádiós stábot erõsítette, majd 2012-ben
a fõvárosban lett szerkesztõ-riporter, a Magyar Rádió Sport
Osztályán. Egykori kollégámmal e-mailben és SMS-ben vál-
tottunk szót olimpiai élményeirõl...

– Nyilván felesleges hosszasan ecsetelni, hogy mekko-
ra megtiszteltetés és kihívás volt részt venni az olimpián.
Fõképp úgy, hogy Rióban mindössze három riporter al-
kotta a Kossuth Rádió stábját. A 13. nyári olimpián sze-
replõ Novotny Zoltánnal, és a televízióból jól ismert Gu-
lyás Lászlóval kerültem egy csapatba, utólag mondhatom,
hogy teljes jogú tagként. Közösen közvetítettünk vízilab-
da-mérkõzéseket, tudósítottunk kajak-kenu sikerekrõl.
Utóbbiak közül két aranyéremrõl, Kozák Danuta egyéni
címvédésérõl és Szabó Gabriellával párosban aratott gyõ-
zelmérõl megadatott, hogy én közvetíthessek.

CSEH LACI IS VÁLLALTA

– Sírtatok és nevettetek? Mennyire voltatok együtt a
sportolókkal?

– A sikereket – és nem kizárólag az aranyérmekre gon-
dolok – külön nem ünnepeltük. Az újságíró számára az az
igazi ünnep, hogy ott lehet személyesen ezeken az ese-
ményeken, néha még talán magáénak is érzi a gyõzelme-
ket. Ráadásul olyan gyorsan következnek egymás után a
versenyek, a napok, hogy még mindig a hatása alatt va-
gyok. A kevésbé jól teljesítõkkel – amellett, hogy kritikus-
nak kellett lenni – igyekeztem empatikus lenni. Hatalmas
emberi tartásról tanúskodott, amikor Cseh László vagy a
nõi és férfi vízilabdacsapat néhány játékosa a kudarcokat
követõen vállalta a nyilvánosságot.

– Van-e hálás nyilatkozó?
– Van, fõleg népszerû! Szegény Bujka Barbara, a vízi-

labdázók centere mindig vigyázban állva várta, hogy kér-
dezzük. Kiváló játékával és beszédkészségével magának
kereste a bajt. Hosszasan lehetne sorolni, hogy hány köz-
vetlen, kedves, kommunikatív sportolónk van, de a fejem-
ben egy olyan lista is létezik, hogy kivel, kikkel nem szí-
vesen csinál interjút a rádiós.

NYÍREGYHÁZI TUDÓSÍTÓ A RIÓI OLIMPIÁN

Még nincs egy éve, hogy a szervezõk egy dal segítsé-
gével szólították meg a világ különbözõ pontjain élõ ma-
gyarokat, ezreket vonva be egy, a magyar nyelv megõr-
zését, a magyarság megtartását szorgalmazó mozgalom-
ba. Az Örökségünk címû dalnak városunkban a „Helló
Nyíregyháza!” rendezvényen volt áprilisban a „premier-
je”, s a jelentõs összefogással megvalósult produkció dí-
jat érdemelt a zsûritõl!

Gyulai István Örökségünk címû szerzeményével az ál-
tala vezetett PistiEst zenekar megnyerte az Országos Ama-
tõr Pop-Rock-Jazz Fesztivált 2014-ben, majd 2015-ben klip
készült hozzá, amelyet Paks mellett három testvérváros-
ban: a kárpátaljai Visken, az erdélyi Kézdivásárhelyen és
a felvidéki Galántán forgattak.

A NYÍREGYHÁZI LETT A LEGJOBB

A dal refrénjét ottani gyerekek éneklik, összesen mint-
egy háromszázan. Ennek sikerét látva a stáb azt tervezte,
hogy megénekelteti a világ magyarságát, a feltöltött vide-

ÖRÖKSÉGÜNK DAL, DÍJNYERTES NYÍREGYHÁZI FELDOLGOZÁSSAL
az idén jubiláló Folkfusion Band zenekar adja. A tízéves
csapat vezetõje, Kazár Pál hangszerelte újra a slágert, s ez
a szakmai zsûri döntése alapján kiérdemelte a „Legjobb
zenei feldolgozás” díját, a vele járó 100 ezer forintos aján-
dékkal.

SIKERES CSAPATMUNKA

Valóban csapatmunka volt a klip, hiszen utólagos stú-
diófelvételek segítették a hangzást – amelyet azonban nem
„sterilre” gyártottak, hanem igyekeztek benne meghagy-
ni a tér és a rendezvény hangulatát. A montírozásban a
Döme Videó segédkezett, a többkamerás felvételt pe-
dig a Nyíregyházi Televízió készítette. A számos hely-
rõl beérkezett videókból áll össze majd az új, közös-
ségi klip, melynek néhány másodpercre reményeink
szerint a nyíregyházi is részese lesz. Mindenesetre az
alkotókat meghívták az októberi, paksi rendezvényre.

(S aki áprilisban lemaradt róla, most is megnézheti a
szintén a Város-Kép Kft. által üzemeltetett városi
webportálon, a nyiregyhaza.hu-n.)

        (Szerzõ: Tarczy Gyula)

„LÁTTAM HOSSZÚ KATINKA VILÁGCSÚCSÁT”

– Mit engedtek látni a kulisszák mögött?
– Nem túl sokat. Ez nem olyan, mint egy Szpari-meccs,

amelyen idõnként még az öltözõbe is bejutott az ember.
Szigorú szabályok, elzárt területek vannak. Az olimpia elõtti
napokban azért még be-bekukucskálhattunk a medence-
térbe, a tatamira, Hajdú B. István még a szinkronúszók öl-
tözõjébe is betévedt. Hosszú Katinka szenzációs világcsú-
csát én az edzõi zónából, férje és edzõje, Shane mögött két
lépcsõfokkal néztem, s persze videóra vettem. Másnap már
udvariasan átkísértek a sajtónak kijelölt helyre.

– Hogyan készül általában, s fõképp egy ilyen rangos
világversenyre a sportriporter?

– Sporteseményekre jár. A közvetlen felkészülés már sok-
kal inkább az információgyûjtésrõl szól: adatok, statiszti-
kák, érdekességek. Ezek hasznosak, ha ott vannak a tar-
solyban, ám a lényeg, hogy a mérkõzésre, versenyre, ver-
senyzõre figyeljünk. Amúgy Rióban is kiváló információs
rendszert mûködtetett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

– Mi történik, ha nem a riporter kedvence a számára
kijelölt sportág?

– Akkor jön a neheze! Én például hat napon keresztül
jártam a cselgáncstermet az olimpián. Elõtte gyorstalpalót
tartottam a szabályokból, csakhogy mint hamar kiderült,
az interneten fellelhetõ írások nem feltétlenül frissülnek.
És akkor arról még nem is beszéltem, hogy minden sport-
ágnak egyéni szókincse van. Bármennyire szerettem vol-
na, nem lehetett Ungvári Miklós tatamira lépését elõadni,
eladni futballmeccsként.

– Milyen volt a szervezés, biztonságban éreztétek ma-
gatokat?

– A hivatalos buszokkal mindenhová eljutottunk, és mû-
ködtek a kommentátorállások. Az uszodában idõnként nem
volt wifi, és persze elõfordult, hogy kimaradt egy-egy já-
rat a hotel és az olimpiai park között. A labdarúgó Euró-
pa-bajnokság elõtt jobban tartottam a terrortól, Rióban
inkább a rossz közbiztonságtól, de semmilyen veszélyt
nem tapasztaltunk. Az olimpia ára csupán annyi volt, hogy
25 napig nem találkoztam a feleségemmel, és 16 hónapos
ikerfiaimmal, Olivérrel és Flóriánnal. Azonnal el is men-
tünk nyaralni, és sikerült teljesen kikapcsolódni, már csak
a hosszú repülõutakon összeszedett légkondi-betegséget
kell kihevernem.                     (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

P. Fülöp Gábor és az aranyérmes kajakozó, Szabó Gabriella

ókból pedig új klipet készít. A kezdeményezéshez Nyír-
egyháza is csatlakozott.

Az ötlet az volt, hogy széles nyilvánosság elõtt, köz-
ponti helyen legyen a bemutató, ahol minél többen éne-
kelhetik a dalt. A produkció fellépõi hátterét egyrészt a
Szanics Rudolf vezette Harmónia Kamarakórus, valamint

A premier egy pillanata, a „Helló Nyíregyháza!”
rendezvényen
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ELSTARTOLT A MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!
Vége a szünetnek, a héten újra elstartolt a Mozdulj

Nyíregyháza! A régi, bevált mozgásformák ugyan marad-
tak, de van néhány újdonság is. Továbbra is lehet
zumbázni, jógázni, tornázni, de több lakossági kérés is
érkezett, így bõvült a repertoár és bekapcsolódik Sóstó-
hegy és Nyírszõlõs is. Az alábbiakban az újdonságokról
olvashatnak röviden.

Szerda 16.00–17.00: Street workout az Underground
Edzésközpontban (Sóstói út 31/B)

A saját testsúlyos edzésformák leginkább  kondipar-
kokban  terjedõ irányzata. A húzódzkodás, tolódzkodás,
fekvõtámasz, statikus és dinamikus, néha már akrobati-
kus  erõgyakorlatok mesterévé válhat az, aki szerdánként
ellátogat Kavasánszki Péter tornaedzõ és Pál Vilmos, street
workout versenyzõ edzéseire. 

Szerda 17.00–18.00: Családi jóga a Kodályban
A családi jógaórára várják a kisiskolás gyermekeket

(7–12 év) és szüleiket, akár nagyikat is, hogy együtt mo-
zogjon az egész család. A foglalkozás, mely teli van moz-
gással és vidámsággal, egy remek alkalom ahhoz, hogy
együtt töltõdjön, lazuljon a család. Együtt játszva felis-
merhetik, fejleszthetik gyermekeik adottságait, képessé-
geit, megnyílhatnak egymás felé. A tartások átmozgat-
ják, erõsítik az egész testet, a relaxáció nyugtató hatás-
sal van a lélekre, a koncentrációs gyakorlatok a figyel-
met is elmélyítik. Páros gyakorlatokat is végeznek az órá-
kon, amik lehetõséget adnak az érintésre, meghitt, csa-
ládias hangulat teremtésére. A csoportos feladatok, játé-
kok pedig mindenki számára izgalmas, felderítõ élményt

nyújtanak. A foglalkozásokat tartja: Benkeiné Perger Éva
jógaoktató.

Péntek 18.00–19.00: Kölyökbirkózás a Kodályban
Tekintettel arra, hogy idén diákolimpiai sportág lett a

grundbirkózás, ennek szabályaival, illetve az alkalma-
zott fogásokkal ismerkedhetnek meg a 6–14 év közötti
gyerekek. A gyakorlatok elsõsorban mozgáskoordináci-
ós, koncentrációfejlesztõ, illetve sportágspecifikus ráve-
zetõ gyakorlatok. Hogy miért jó? A birkózás minden ön-
védelmi sport alapja, valamint a saját súllyal végzett gya-

korlataink a lábujjtól a fejbúbig minden izmot megmoz-
gatnak. A foglalkozásokat tartja Pocsai István, a Nyír-
sport SE elnöke.

Vasárnap 9.00–12.00: Családi teke a Városi Stadion-
ban minden hónap 2. vasárnapján

Teke – sport és szórakozás a család minden tagjának. A
foglalkozások idõpontja: október 9., november 13., de-
cember 11. Elõzetes bejelentkezés: 06-30/378-2894-es te-
lefonszámon. A foglalkozásokat tartja: Cseszlai Sándor, a
Nyíregyházi Teke Klub elnöke.

Gerinctorna Sóstóhegyen – már az elsõ foglalkozáson is sok volt a résztvevõ

Fotó: Trifonov Éva
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BOLOND BORIS ÉS TANCIKA MARCIKA EGERENCIÁBAN
Szûcs Réka és Zádori Szilárd, a Harlekin Bábszínház

mûvészei csaknem egy éve játsszák nagy sikerrel hatá-
ron innen és túl a Tancika Marcika címû népmesét, amit
holnaptól a Móricz Zsigmond Színház kis nézõi is megis-
merhetnek a MÛvész Stúdióban.

A történet sokak számára ismerõs lehet, hiszen a köny-
ves verzión kívül láthatták Jankovics Marcell és Nagy La-
jos animációs filmjét, amelyben a mesét a csodás orgánu-
mú Szabó Gyula mondta el, a zenét pedig a Kaláka együt-
tes szólaltatta meg. A zenés játékkal az egri bábszínház
tagjai megyénk négy településének kicsinyeit is jókedvre
derítették már a VIDOR Fesztivál idején, de a nyíregyházi
gyerekek mostantól bérletes elõadások során, több mint
húsz alkalommal ismerhetik meg Bolond Boris és az ör-
dög csalafintaságát.

AZT VESZI FELESÉGÜL, AKI…

– Máskor is rendeztem már a Harlekin Bábszínházban,
s amikor Éry-Kovács András igazgatótól, az elõadás dra-
maturgjától lehetõséget kaptam a darabválasztásra, egy-
bõl erre a mesére esett a választásom, hiszen kisgyermek-
ként nagyon kedveltem – nyilatkozta lapunknak Szûcs
Réka. – Figyeltünk arra, hogy az óvodásoktól a kisiskoláso-
kon át a szülõkig mindenki találjon benne kedvére valót,
szórakoztató dolgot. A mi történetünk Egerenciában ját-
szódik. Egon király bánata, hogy kicsi a birodalma, ezért
mindent megtesz, hogy hatalmassá tegye. Kidoboltatja: azt
veszi feleségül, aki tud kenderbõl aranyszálat fonni. Bo-

lond Boris szövetséget köt az ördöggel, elsajátíthatja ezt a
tudományt, de egy év múlva meg kell mondania a sátán
nevét…

Ez a népmese sokféle kultúrkörben ismert. Pancimanci
címen is népszerû, de õk a Tancika Marcika nevet válasz-
tották. Az alaptörténetet meghagyták, de plusz karakte-
rekkel és epizódokkal egészítették ki. Egon személyiségét
is árnyaltabbá tették, s „kitalálták” Ilonkát, aki jó barátsá-

got ápol a királlyal, sõt, gyengéd érzelmeket is táplál irán-
ta…  Egerben és környékén sokat játszották a háromne-
gyed órás történetet, de felléptek vele Zágrábban is, az ott
élõ magyarság elõtt, ami óriási élmény volt számukra. A
közeljövõben szerepelnek még Pesten a MOM Kulturális
Központban, majd Pécsett is.

ÉLÕBEN SZÓL A ZENE

– A darab különlegessége, hogy végig élõben szól a
zene Kovács Máténak köszönhetõen, aki egyben játszó-
társunk is – újságolta örömmel Réka. – Játszik citerán,
hegedûn, furulyán. Ritmushangszereket is használunk, így
sokkal élõbb az elõadás, jobban meg tudjuk idézni a népi
világot. A zenéket Zádori Szilárd szerezte, aki régebben
az Operettszínházban játszott. Fellépett például az Erdei
kalamajkában, a Tavaszébredésben, a Szép nyári napban
és a Parasztoperában is. Három éve szerzõdtünk át együtt
a Harlekinbe. Én a korábbi tanulmányaim után az idén
fejeztem be a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetemen a
bábmûvészeti mesterképzést. A díszletet és a bábokat
Csonka Erzsébet tervezte. Az egyszerûségükben rejlik a
csodálatosságuk. Egy varázsszekrényben játszunk, amiben
minden innen-onnan nyílik…

Hat-e a „Devla, devla, diszákó” varázsige az aranyfo-
nál készítéséhez? Elviszi-e az ördög Boris lelkét a pokol-
ba, avagy a csúnya Boris küldi oda a „szép menyasszony”
után ácsingózó gonoszt? Holnaptól kiderül a MÛvész Stú-
dióban 11.00 órától.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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Németországban már elfogadták azt az integrációs tör-
vényt, mely feltételekhez köti a bevándorlók hosszabb ott
tartózkodását – idézte fel szerkesztõségünknek Kiszelly Zol-
tán politológus, s ezzel kapcsolatban kiemelte: ezt próbálják
ajánlani Európának, így közvetve nekünk is, noha az eddigi
tapasztalatok nem éppen a beilleszkedés sikerérõl szólnak.

A szombaton Nyíregyházára érkezõ Kiszelly Zoltán azt
mondta: az ottani társadalom igénye is volt, hogy valami
történjen, hiszen a német nagyvárosokban élõk egyre több
bûncselekménnyel, erõszakkal, szexuális zaklatással ta-
lálkoznak, melyek jelentõs részét „bevándorló hátterû”
személyek követik el.

NEM TARTÓZTATHATÓK FEL

Az integrációs törvény egyebek mellett kötelezõ nyelv-
órákat és egyéb oktatást ír elõ, s megpróbálja „röghöz köt-
ni” a migránsokat. Azaz a kelet-németországi elhagyott pa-
nellakásokba telepítenék õket, s elvileg – amíg nem kap-
nak munkát – korlátozva lenne a mozgásuk. Persze, ez erõ-
sen kétséges a politológus szerint, hiszen ismerjük a friss
lettországi példát: az általuk „átvett” 23 menekült vagy al-
ternatív státuszt kapott bevándorlóból 21 elhagyta az or-
szágot, miközben a lettek továbbra is fizetik a segélyüket.

ANALFABETIZMUS, ELMÉLETI TERVEK

Az is kérdéses, hogy a munkaerõpiacon – mely az egyet-
len érv „mellettük” a munkaerõhiány miatt – hogyan si-
kerül elhelyezni ezeket az embereket, akiknek a döntõ
hányada (például jórészt az Észak-Afrikából, Afganisztán-

ból, Pakisztánból érkezõk) analfabéták. Így csak papíron
mûködik az integrációs képlet, ráadásul az eddigieknek
csupán 5–10 százaléka talált számára is végezhetõ mun-
kát, azok is fõként minimálbérrel. Mindezt ráadásul a be-
fogadó országnak kell finanszírozni. Kiszelly Zoltán ki-
emelte: egyre jelentõsebb a németek felháborodása, hogy
ez a „beruházás” egyáltalán nem, vagy csak lassan térül
meg, miközben párhuzamos társadalmak alakulnak ki,
olyan bevándorlók lakta zónákkal, ahová fehér emberek-
nek nem ajánlatos belépni.

AKARJUK ÕKET?

Végül feltette a kérdést: – Akarjuk-e, hogy mindez Ma-
gyarországon is megvalósuljon? Ugyanis, ha ránk erõlteti
az unió vezetése a kvótacsomagot, tömegesen kellene
nekünk is befogadnunk és „integrálnunk” általunk nem
hívott migránsokat. Ha pedig elutasítjuk, fejenként fizet-
hetünk utánuk 250 ezer eurót (kb. nyolcvanmillió forin-
tot). Ez pedig lehet, hogy pont egy felzárkózásban lévõ
térségtõl, például Szabolcs megyétõl és Nyíregyházától
szívná el a fontos fejlesztési forrásokat...

KISZELLY ÉS SPÖTTLE ÉRKEZIK
Kiszelly Zoltán élõben is meghallgatható a témá-

ban a 17-én, szombaton 15 órakor a témában tartott
fórumon. 23-án, pénteken 17 órától pedig Georg
Spöttle, biztonságpolitikai szakértõ érkezik Nyíregy-
házára, s tart elõadást a migránsválság kapcsán. Mind-
két fórum helyszíne a Váci Mihály Kulturális Központ.

SIKERTELEN MIGRÁNSINTEGRÁCIÓ A KÁRUNKRA?
Az elmúlt négy év gazdag volt eseményekben a

megyei Vöröskereszt tagjai számára. Több országos
rendezvényt is szerveztek Nyíregyházán.

– Sok munkával járó, nehéz idõszakot tudhatunk ma-
gunk mögött, de egyben eredményes is volt. Egyedül ami
szomorúsággal tölt el, az a véradásszervezés. Most saj-

KEVÉS A VÉR

nos negatív eredménnyel zártunk. Elõször 1100 egység
mínuszunk volt, most pedig már közel 2000. Nehezen
tudjuk megszólítani az embereket. Ferezisállomások in-
dultak Nyíregyházán, ahol plazmát adni mennek az
emberek és a gyógyszergyárak ezért fizetnek nekik. Ez-
zel a mi önkéntes, ingyenes véradásunk nem tud verse-
nyezni – hangsúlyozta Szarkáné Kövi Márta, a Vöröske-
reszt Sz-Sz-B Megyei Szervezetének megyei igazgatója.
A küldöttgyûlésen elbúcsúztatták Szarkáné Kövi Mártát,
a szervezet megyei igazgatóját, aki több mint 46 éven át
volt aktív tagja a Vöröskeresztnek. Novemberben nyug-
díjba vonul. Hogy ki lesz az új igazgató, az a pályázatok
és a szavazás lezárta után, október végén derül ki.

(Szerzõ: Piszár Tünde)
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 18., vasárnap 20.00
NYKC–Törökszentmiklós férfi kézilab-
da-mérkõzés közvetítése

Szeptember 18., vasárnap 18.30 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Bal-
mazújváros labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

EMLÉKEZTEK
Ismét rangos senior kosárlabdatornát

rendeztek Nyíregyházán. A VII. Corvin
Borház Kupára az ország távoli részei-
rõl is jöttek játékosok, akik idén már
nemcsak a fiatalon elhunyt társukra,
Dézsi Máriára emlékeztek, hanem
Gergely Tamásra is. Sönyi – ahogy min-
denki hívta – a korábbi hat eseményen
még játékosként vett részt. Több mint
húsz gárda nevezett. Az országban több
mint két évtizede rendezik meg a senior
tornát, Nyíregyháza hét éve kapcsoló-
dott a sorozathoz.

STREETBALL
Ezúttal is megtelt kosarasokkal Nyír-

egyháza belvárosa. Az Adidas Street-
ball Fesztivál utolsó elõtti fordulóját
rendezték, és nemcsak hazai, hanem
külföldi csapatok is indultak. Románi-
ából, Ukrajnából, sõt Lettországból is
jöttek együttesek. Csábító volt, hogy a
budapesti döntõbe mindenki szeretett
volna bekerülni, és már nincs sok esély,
mivel ezen kívül már csak egy forduló
van. A legfontosabb azonban a játék
népszerûsítése volt, a kosárlabda utcai
ága ugyanis egyre nagyobb teret hódít.

TORNAGYÕZELEM
Az Autoliv Volley Cup 2016 elneve-

zésû felkészülési tornán vett részt a
hétvégén a Fatum Nyíregyháza. A nyír-
ségiek az elsõ találkozón – a buszról
éppen leszállva – 3–1-re kikaptak a
Pitestitõl, majd szombaton a Craiova
ellen is 3–1 lett a végeredmény, de már
a Nyíregyháza javára. Vasárnap az elsõ
helyért küzdhettek a mieink, és miu-
tán legyõzték a Lugost, így megnyer-
ték a felkészülési tornát. A bajnokság
októberben rajtol.

JÓ SZEZONKEZDET
A Törökszentmiklósi Székács ellen

kezdte meg a szezont a Nyíregyházi KC.
A férfi kézilabdások jól kezdték a mecs-
cset, és a korábbi válogatott Sándor Ákos
vezérletével gyorsan komoly elõnyt har-
coltak ki. Fordulás után tovább nõtt a
különbség, és 19–9-nél mindenki azt
gondolta, zsebben a gyõzelem. Az utol-
só negyedórában azonban csak egy gól-
ra futotta hazai oldalon, és bár nagyot
hajrázott a vendég együttes, az NYKC
20–18-ra gyõzött.

TÁVOZOTT EGY LEGENDA
Néhány éve az egyik

veterán atlétikai bajnok-
ság elõtt 92 évesen Tatos
István három verseny-
számban is magabiztosan
gyõzött, új országos csú-
csokkal. Néhányan vicce-
sen a szemére vetették,
miért nem a közelgõ nyír-
egyházi eseményen javított rekordokat.
Gyorsan jött a válasz: „Maradt még ben-
nem 1-2 méter.” Demonstrálva erejét,
Kerekes Lászlót, a diszkoszvetõk edzõ-
jét átölelte, és a derekánál fogva a ma-
gasba emelte. A tréner ekkor több mint
száz kilót nyomott...

Nem rendeztek nélküle szépkorúak
versenyét sem a megyeszékhelyen. Egy
alkalommal a kosárlabdapálya mellett
beszélgettünk a hosszú élet titkáról, a
kertészkedésrõl, a testnevelésrõl. Látszott

rajta, kicsit bosszantja va-
lami. A végén aztán ki-
mondta: „Régen tíz bün-
tetõbõl tíz bement, most
meg csak hat.” 92 évesen.

Végül egy idézet a Nyír-
egyházi Krúdy Gyula
Gimnázium 2004. évi
könyvébõl: „Tatos István

élõ tanárlegenda. Nyolcvankettedik évé-
ben is szálfa egyenesen, szellemileg és
fizikailag remek kondícióban van. Fia-
tal nemzedékek hosszú sorának példa-
képe, sportra, egészséges életmódra
szoktató nevelõje.”

Tatos István nem sokkal 94. születés-
napja elõtt hunyt el. A legendás testne-
velõ, edzõ kezei alatt számos ismert
sportoló nevelkedett, diákok ezreivel
szerettette meg a sportot.

Nyugodjon békében Pista bácsi!

ÖTÖDIK HELY RIÓBAN!
Öt mérkõzés, öt gyõzelem! Veres Ama-

rilla megállíthatatlan volt Rióban a csoport-
küzdelmek során! Elõbb az ukrán Breus el-
len nyert 5–3-ra, majd a lengyel Fydrich-et
verte 5–2-re. A lett Rozkova volt a követ-
kezõ ellenfél, és sima 5–1 lett a vége Ama-
rilla javára. Az utolsó két meccs viszont
nagyon izgalmasan alakult, egy kínai és egy
hongkongi vívó ellen is szoros küzdelem-
ben, 5–4-re nyert a nyíregyházi kerekes-
székes vívó, és a nyolc közé jutott. Itt az
elsõ ellenfele ismerõs volt, mivel ismét az
ukrán Yevheniia Breus ellen kellett vívnia.
6–6-ig fej-fej mellett haladtak, majd Ama-
rilla kétpontos hátrányba került, de 10–10-
nél ismét döntetlen volt az állás. A folyta-
tásban sem tudott egyik sportoló sem je-
lentõs elõnyt szerezni, 14–13-nál azonban
ismét az ukrán talált, így õ jutott a négy
közé.

– A 15 tusos asszóban egy brazil bíró
ítélete miatt 5 büntetõ tust kapott Amarilla

összesen, mert az oldalzsûri szerint táma-
dás közben felemelkedett a székébõl. Így
kapott ki a világranglista 7. ukrán verseny-
zõtõl 15:13-ra – mondta röviden a találko-
zó után Pákey Béla, Amarilla mestere.

Veres Amarilla élete elsõ paralimpiáján
veretlenül jutott tehát tovább csoportjából,
és kevés hiányzott ahhoz, hogy az elõdön-
tõbe kerüljön, így is ötödik lett. A csapat-
verseny lapzártánk után ért véget.

Veres Amarilla élete elsõ paralimpiáján
nagyszerûen szerepelt

ÚJ MÛFÛ A RÉGI PÁLYÁN

Átadták a Városi Stadionban a felújított
mûfüves labdarúgópályát.

Az elsõ generációs technológiával épült
mûfüves talaj az elmúlt évtizedben telje-
sen tönkrement a Városi Stadionban. Ke-
mény lett a burkolat, ezért sérülésveszélyes-
sé vált, nagyobb esõk esetén pedig nem
folyt le a víz, így használhatatlan lett. Nyá-
ron a város teljesen felújította, az új pályát
pedig a héten birtokba vehették a Bozsik
Akadémia labdarúgói.

– Teljes felújításra volt szükség, mely 90

millió forintba került. Ennek 30 százaléka
volt az önkormányzati támogatás, 70 szá-
zalékban pedig TAO-s forrásból sikerült
megvalósítani a rekonstrukciót – mondta dr.
Kovács Ferenc polgármester.

A régi talajt teljesen eltávolították, és a
vízelvezetõ csöveket is kicserélték.

– Sokat fejlõdött az infrastruktúra az el-
múlt években. Összesen hat pálya, köztük
négy mûfüves épült, így ezek a Spartacus
és az akadémia rendelkezésére állnak –
mondta Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sport-
centrum ügyvezetõje.

Átadták a felújított mûfüves pályát
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1956-OS VETÉLKEDÕ
Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából

a nyíregyházi Jósa András Múzeum három különbö-
zõ korosztályban háromfordulós vetélkedõt szervez.

Postai vagy elektronikus úton a csapatok két alka-
lommal válaszolnak a Jósa András Múzeum honlap-
ján feltöltött kérdéssorra. Az elsõ forduló kérdéssora
szeptember 12-étõl már elérhetõ a www.josamu-
zeum.hu honlapon. Ennek beadási idõpontja: szep-
tember 28. A második forduló kérdéssora szeptember
30-án kerül feltöltésre, mely beadási idõpontja októ-
ber 12. A döntõre október 27-én kerül sor a Jósa And-
rás Múzeum nagytermében.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
E-mail: holmarz0127@gmail.com.

BRINGÁS REGGELI
A Magyar Kerékpáros Klub indítványa alapján újra

megrendezik a Bringás reggelit, a bringazok.hu szer-
vezésében. Idõpont: szeptember 22-én 6.30–9.30-ig.
Helyszín: Kossuth utca–Vay Ádám krt. keresztezõdés
(piros ház mellett).

TENISZ EMLÉKTORNA
Szeptember 23-án egy tenisztornával emlékeznek

Jeszenszki Istvánra. A kiváló sportoló – aki remek kézi-
labdás és úszó is volt – rendszeresen teniszezett. Emlé-
ke elõtt tisztelegve várják a szervezõk a Városi Stadion-
ba azokat, akik szeretnének részt venni a tornán. Férfi
párosban és vegyespárosban nevezhetnek az indulók,
szeptember 21-éig a stadion teniszpályáinál.

KÖZBIZTONSÁGI CSALÁDI NAP
Szeptember 24-én 8.00 órától Közbiztonsági Csa-

ládi Napra várják az érdeklõdõket a Szabó Lõrinc Tag-
intézménybe (Sóstóhegy, Igrice u. 6.). Programok:
kommandós és kutyás bemutató; csapatversenyek;
sóstóhegyi nyugdíjasok vidám mûsora; óvodások, is-
kolások mûsora; Lulu Bohóc; Hang-Szín Tanoda; ered-
ményhirdetés és díjak átadása. Illetve lesz még mo-
torkerékpár- és ittassági szimulátor; tûzoltó-, kataszt-
rófavédelmi bemutató; véradás, cukor-, testzsír-, test-
súly-, testvíz-, vérnyomásmérés; környezettudatos já-
tékok; KRESZ-, drogtotó, családi ügyességi vetélkedõk;
ugráló játékvár, arc- és hennafestés, kirakodóvásár.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. szeptember 20., 16.00 óra.

Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszá-

mon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.

FOLYTATÓDIK AZ EBÖSSZEÍRÁS
A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Ál-

lattartókat, hogy Nyíregyházán az ebösszeírás meg-
hosszabbított határidõvel, 2016. szeptember 30-áig
tart. Az elkövetkezendõ idõszakban az ebösszeírók
az eddig kimaradó háztartásokhoz is eljuttatják a tá-
jékoztatóval ellátott adatlapokat. A nyomtatványok ki-
tölthetõek papír alapon, elektronikusan, illetve a szám-
lálóbiztos közremûködésével a helyszínen, aki segít-
séget is tud nyújtani az adminisztrációhoz. Az össze-
írás egyszerûsítéséhez kérik, hogy készítsék ki a ku-
tyák oltási könyvét! Az adatlapok leadási módja vál-
tozatlan: az ebösszeírók segítségével, elektronikusan,
postai úton és személyesen is eljuttathatók a NYÍRVV
Nonprofit Kft. számára. Részletes tájékoztatás a
www.nyirvv.hu honlapon található.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 17., szombat 11.00 Tancika Marcika, Bab-
szem Jankó bemutató bérlet, MÛvész Stúdió
Szeptember 19., hétfõ 10.00 Tancika Marcika, Alad-
din bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Tudós nõk, Zrínyi bérlet, Nagyszínpad
Szeptember 20., kedd 10.00 Tancika Marcika, Bubu
bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Tudós nõk, Kölcsey bérlet, Nagyszínpad
19.00 Idõsutazás, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Szeptember 21., szerda 10.00 Tancika Marcika,
Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Tudós nõk, Széchenyi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Idõsutazás, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Szeptember 22., csütörtök 10.00 Tancika Marcika, Csi-
ribiri bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Tudós nõk, Arany bérlet, Nagyszínpad
Szeptember 23., péntek 10.00 Tancika Marcika, Gu-
mimacik bérlet, MÛvész Stúdió

MUZSIKÁLÓ MÚZEUM. Szeptember 16-án a Jósa András
Múzeumban a Muzsikáló Múzeum vendége Kazár Tici és
Tamás Attila, szeptember 23-án, pénteken pedig Horváth
Margit és Kazár Pál lesz.

KÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Nyíregyháza MJV képzõ-
mûvészeti ösztöndíjasainak beszámoló kiállítása szeptember
17-éig még megtekinthetõ 9.00–17.00 óra között a Pál Gyu-
la Teremben. A bemutatkozó mûvészek: Székhelyi Edith fes-
tõmûvész, Szolanics Elvira keramikus iparmûvész, Verebélyi
Olga szobrászmûvész.

KIÁLLÍTÁSOK. A Hajdúnánási Ifjúsági Mûvésztelep mun-
káiból nyílt kiállítás, valamint a Nyíregyházi Nemzetközi Fa-
metszõ Mûvésztelep alkotásaiból összeállított válogatás te-
kinthetõ meg a Nyíregyházi Városi Galériában, amely szep-
tember 17-éig még várja a látogatókat 9.00–17.00 óra kö-
zött.

JELNYELV BEMUTATÓÓRA szeptember 16-án 15.00 és
16.30 órakor a Váci Mihály Kulturális Központ 2. emeletén,
a 222. teremben. A1 szintû tanfolyam indul szeptember 23-
án. Érdeklõdni: a helyszínen vagy e-mailben (pagopa-
go70@freemail.hu). Telefon mellõzve, az oktató siket.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: szep-
tember 17-én: A Nyíregyházi Cimborák Klubjának összejö-
vetele. Téma: Új tanév – új tervek. 21-én 16.30: Helytörténe-
ti esték IV. – Virtuális látogatás Nyíregyháza kutatómûhelyei-
be. Bemutatkozik: a Jósa András Múzeum. 23-án 10.00: Vedd

ölbe, ringasd, énekelj! A Ringató országos zenei nevelési prog-
ram évadnyitó bemutató foglalkozása. 16.30: Mûvészport-
rék – zenébe csomagolva 3. Bemutatkozik: Szikora Tamás
festõmûvész és Szepessy Béla grafikusmûvész.

TOROSNAP. Felsõsimán, a hagyományokhoz híven, is-
mét Torosnapot tartanak szeptember 17-én 10.00–14.00 óra
között a Felsõsimai Közösségi Színtér udvarán, ahol a gyere-
keket ugrálóvár, lovaskocsikázás, csillámtetoválás, a felnõt-
teket színes színpadi programok várják. Fellépõk: Tirpák
Népzenei Együttes, Butykatelepi Kulturális és Szociális Egye-
sület, Revival LDBT, Pozsonyi Mónika, Békés Alkony Nyug-
díjas Klub, Miló Kung-Fu Team, Napfény Lányai Hastánc
Csoport, G. I. Angels, Bokortanyák Lakosságáért Egyesület,
Jósavárosi Nyugdíjas Klub, Generációk Mandabokori Szoci-
ális és Kulturális Egyesülete, Lesch Zsófi (zumba), Fényes
Csillagok Hagyományõrzõ Társulat.

A HÁROM KISMALAC. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: szeptember 17-én 16.00: A három kismalac. 18-án 10.00:
Bumfordi. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT. Az evangélikus Nagytemplom-
ban szeptember 18-án 18.00 órakor dr. Kovács László Attila

KODÁLY VETÉLKEDÕ
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és

az Érdi Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Orszá-
gos Kodály Zoltán Mûveltségi Vetélkedõt hirdet a ze-
neszerzõ születésének 135. és halálának 50. évfordu-
lója tiszteletére a megyei jogú városok általános és
középiskolái, valamint alapfokú mûvészetoktatási in-
tézményei részvételével.

Jelentkezési határidõ: 2016. szeptember 30. A több-
fordulós vetélkedõ idõtartama: 2016. szeptember 30–
2017. június 10. Jelentkezhetnek a 2016/17-es tanév
5–8. osztályos tanulói maximum 6 fõs tanulócsopor-
tokkal. Intézményenként több csapat is nevezhet.

További információ: www.nyiregyhaza.hu,
www.erd.hu, kodaly.erd@gmail.com.

orgonamûvész Johann Sebastian Bach, Mendelssohn-
Bartholdy és C. Franck mûveket ad elõ. A belépés díjtalan.

KÖNYVBEMUTATÓ. A „Család és rokonság nyelvek tük-
rében” címû kiadvány ünnepi könyvbemutatójára várják az
érdeklõdõket szeptember 21-én 13.00 órától a Nyíregyházi
Egyetem Rektori Dísztermébe (A épület, I. emelet  114.). A
Szépe György professzor úr emlékére szerkesztett gyûjteményt
dr. Pethõ József fõiskolai tanár mutatja be.

RATKÓ-EMLÉKMÛSOR. A Bencs Villa programja: szep-
tember 21-én 18.00: „Örökös fényjel” – Abonyiné Antal Anna
és Torma Mária Ratkó-emlékmûsora. Közremûködik: Ignácz
Lászlóné (fuvola, ének).

SZÜRET UTCZA KONCERT. Szeptember 23-án 20.00 órá-
tól a Szüret Utcza együttes koncertezik a Városmajori Mûve-
lõdési Házban. A belépés díjtalan!

AJÁNDÉKDOBOZ-KÉSZÍTÉS. A Csiriptanya Játéktár kreatív
foglalkozása: szeptember 24-én 9.30: Ajándékdoboz készíté-
se – színes papírból. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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„VALÓSÁGOS ÁLDÁSA LESZ EZ AZ ÚJ INTÉZET
 A VIDÉKRÕL ISKOLÁBA JÁRÓ NÖVENDÉKEKNEK”

AZ ÉRSEKI SZENT IMRE FIÚINTERNÁTUS
ALAPÍTÁSÁNAK 85. ÉVFORDULÓJÁRA

Az 1930. május 18. és 1931. má-
jus 3. közötti idõszakot Szent Imre
herceg halálának 900. évfordulója
alkalmából emlékévvé nyilvánítot-
ták. Dr. Szmrecsányi Lajos egri ér-
sek az ifjú herceg emlékének ápo-
lására Nyíregyházán egy fiúinter-
nátust alapított „a szülõi háztól tá-
vol tanuló ifjúság vallásos és haza-
fias szellemû” nevelésére.

Az internátus céljaira megvásá-
rolta a Széchenyi u. 28. (mai számozással 34–46.) sz.
alatti kétemeletes épületet. A kollégium a gimnáziumi,
tanítóképezdei, felsõkereskedelmi és polgári iskolákba
járó, katolikus tanulók elhelyezését szolgálta a legkiseb-
bektõl a legnagyobbakig. Számukra a teljes étkezési ellá-
tás mellett tanulmányi és erkölcsi felügyeletet is biztosí-
tottak. Az intézet megnyitásakor 65 vidékrõl bejáró tanu-
ló helyzetén igyekezett javítani azzal, hogy megkímélte
õket a napi utazások terheitõl, amelyeket „nemritkán a
hajnali órákban elindulva, nem megfelelõ társaságban és
környezetben” voltak kénytelenek megtenni.

Az érsek az intézet élére elsõként Péczeli Imre hitta-
nárt nevezte ki, aki egészen 1944-ig látta el feladatát. Mun-

káját prefektusi minõségben egy ta-
nulmányi felügyelõ segítette, elsõ-
ként dr. Száva József teológiai pro-
fesszor. Péczeli utódaként Duklai
László állt az internátus élén 1948-
ig. A kollégium lakóinak étkezésé-
rõl és ruházatuk rendben tartásáról
három szerzetesnõvér gondosko-
dott. Az épület központi fûtéssel és
vízvezetékkel volt ellátva.

Az internátust 1931. szeptember
5-én Énekes János prelátus szentelte fel és adta át hasz-
nálatra a diákok és nevelõk számára. A Nyírvidék tudósí-
tója szerint az Érseki Szent Imre Fiúinternátus „a lelki
szépségek, a szív nemességének nevelõi hajléka lesz,
egyik dísze, büszkesége városunk kultúrájának” és „rö-
videsen szûknek fog bizonyulni”.

Az épületben 1948 után is kollégium mûködött, míg-
nem 1998-ban lebontották. Helyén ma is oktatási célo-
kat szolgáló intézmény, egy szakképzõ iskola található.
Az épület falán 2007. november 5-én egy emléktáblát
leplezett le dr. Seregély István ny. egri érsek.


