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FÛNYÍRÁS.
Négymillió négyzetméte-
ren nyírják a füvet folya-
matosan a Városüzemel-
tetés munkatársai, jelen-
leg is több városrészben
dolgoznak egyszerre.

Bringa Piknikkel tesztelték szombaton a nyíregyháziak a Tokajig vezetõ, tavaly nyáron átadott bicikliutat. A Kossuth térrõl a zempléni város Fesztivál-
katlanjához vezetett a kerekezõk útja, útközben piknikpontok, a célban pedig programok várták a sok száz érdeklõdõt a BringaSziget hagyományterem-
tõ rendezvényén. Az esemény rajtjánál dr. Kovács Ferenc polgármester emlékeztetett: az önkormányzat tovább folytatja a kerékpárút-építési progra-
mot, mert nagyon népszerû ez a közlekedési forma a városban. Nemsokára Sóstóhegyre, a Mogyoró utcáig vezet majd a Korányi F. utcából kiágazó
szakasz, és már körvonalazódik a Borbányáig vezetõ rész is. (További részletek és képek: nyiregyhaza.hu., valamint 4. oldal.)

PIKNIKKEL INDULT A BRINGASZEZON

Fotó: Szarka Lajos

MODERN TELEPHELYEN A CSALÁDSEGÍTÕ SZAKEMBEREK
Nyíregyháza önkormányzata 224,7 millió forint támo-

gatást nyert a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-
jának bõvítésére, fejlesztésére. Ennek keretében koráb-
ban a Család- és Gyermekjóléti Központ Körte utcai épü-
lete újult meg januárban, s mostanra a Május 1. tér 10/A
alatti ingatlant is felújították.

Az épületet a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ korábban a Tas utca 1–3. alatt székelõ területi
irodájának munkatársai vették birtokba. Többek között
ügyfélfogadó helyiségeket, tárgyalót, számítógéptermet és
három irodát is kialakítottak. – A kellemes környezetben
terveink szerint új szolgáltatásokat is tudunk majd nyújta-
ni a Nyíregyháza közigazgatási területérõl érkezõknek.
Azok tudnak segítséget kérni, akiknek anyagi, életviteli,
családi, kapcsolati, mentális, adósságproblémáik vannak,
esetleg nem sikerült a munkaerõpiacon elhelyezkedniük
vagy gyermeknevelési problémákkal küzdenek – fogalma-
zott Lengyelné Pogácsás Mária intézményvezetõ.

ÚJABB BÕVÜLÉS FÉLMILLIÁRD FORINTBÓL

Az új telephelyet Jászai Menyhért alpolgármester sajtó-
tájékoztatóval egybekötött helyszíni bejáráson tekintette
meg kedden. Elmondta, a szociális alapszolgáltatások inf-
rastruktúrájának bõvítése hamarosan a fejlesztés 2. üte-
mével folytatódik több mint félmilliárd forintból. – A Bok-
réta utcán szeretnénk méltóbbá tenni a hajléktalanok el-
helyezésének a körülményeit. A belvárosban, az Õz köz-
ben, ahol most egy üresen álló épület van, egy teljesen
megújuló szociális gondozási központot és komplexumot
fogunk átadni, amely a tanácsadásnak, a házi segítség-
nyújtásnak lesz a központja. Emellett megújítjuk majd a
házi-gondozói szolgálatot a Kollégium utcán, s az idõsek
nappali ellátását. Fontos ugyanis, hogy a nyugdíjasoknak
legyen olyan közeg, ahol tudnak egymással találkozni,
beszélgetni – mondta el Jászai Menyhért alpolgármester.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Jászai Menyhért alpolgármester és Lengyelné Pogácsás
Mária intézményvezetõ szemlézik közösen a további

terveket a felújított Május 1. téri épületben
(További fotók: nyiregyhaza.hu.)

FRISS ÚT(ÉPÍTÉSI) INFORMÁCIÓK
A kedvezõtlen idõjárás mellett is lehetõség szerint zajlanak az útépítések, út- és

járdafelújítások városszerte – kivéve a szakadó vagy hosszan tartó áztató esõzést. A
Korányi–Eperjes utcai járdafelújításnál megkezdõdhet az aszfaltozás egy 500 méte-
res szakaszon. A  Stadion utcán  elkezdõdtek a járdaépítési munkálatok. Részleges
forgalomkorlátozásra kell számítani  a  Csárda utca  építési munkálatainál  Borbá-
nyán, Nagyszálláson  a  Sétány utcában, Sóstógyógyfürdõn  a  Zsuzsanna és Zivatar
utcában  is. A  Mária utcában  a zúzottkõ alap építése van folyamatban. Jó ütemben
haladnak a munkálatok a  Csiha Kálmán  utcában. Folyamatban van a  Pazonyi úti
kerékpárút  felújítása is. A  Tó utcán a szegély bontása, építése, fugázás zajlik. Oroson
például folytatódik  a  Füzes utcában  az útburkolatalap építése, ideiglenes forga-
lomkorlátozás mellett. Azért például, mert ez csak a helyszínek egy része, a szerdai
állapot szerint. (További friss infók folyamatosan: nyiregyhaza.hu.)
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EPERJESEN FUTOTTAK
Testvérvárosunk meghívására elsõ

alkalommal vettek részt a Polgármes-
teri Hivatal dolgozói az 58. Eperjesi 
Esti Futáson. A dr. Szemán Sándor cím-
zetes fõjegyzõ által vezetett nyolcfõs
csapat tagjai a felvidéki városban a
7300 méteres távot teljesítették.

EURÓPA-NAP
Május 9-én ünnepeljük az Európa-

napot, melyen ingyenes családi és
gyermekprogramokkal várták az ér-
deklõdõket a Szabadság téren. A
Europe Direct Információs Központ
munkatársai tájékoztatást adtak az EU-
val kapcsolatos kérdésekben is.

FUSS A FÉNYBEN!
A megyei gyermek és ifjúsági önkor-

mányzat immár kilencedik alkalommal
hívta életre a Fuss a fényben! elneve-
zésû integrált sport- és családi napot,
melyet a Bárczi iskolában rendeztek
meg, ahol fõként a fogyatékkal élõk
együtt lehettek egészséges társaikkal.

LÁNYKÉRÉS KOSÁRBÓL
Lánykérés tûzoltó-módra – egy szer-

kocsi és egy emelõkosaras jármû érke-
zett a belvárosi üzletházhoz szomba-
ton, majd rövid szirénázás után Sárosi
Gábor tû. õrmester a két épület közötti
folyosóra emelkedett, ahol megkérte
párja, Katona Marianna kezét.

KITELEPÍTETTEK
A  felvidéki  kitelepítések évforduló-

ja alkalmából emlékünnepséget tartott
a Felvidék 1947 Egyesület városunkban
szombaton, mely során az Északi te-
metõben is koszorúztak. 1945 és 1948
között több ezer embert telepítettek Ma-
gyarországra.

INDIAI DIÁKOK
A Polgármesteri Hivatalba látogatott

hétfõn az AFS Magyarország Nemzet-
közi Csereprogram Alapítvány szerve-
zésében Nyíregyházára érkezett hét in-
diai önkéntes tanár és két indiai csere-
diák. A csoportot  dr. Ulrich Attila al-
polgármester köszöntötte.

90 ÉVES LETT
Betöltötte a 90. évet Péter Jolán, aki

31 éven át dolgozott az Iparcikk Kis-
kereskedelmi Vállalat boltvezetõje-
ként. A negyedszázada az Emmaus
otthonban élõ Jolika nénit, aki legin-
kább kézimunkázni szeret, Halkóné
dr. Rudolf Éva képviselõ köszöntötte.

TOURIST POLICE SÓSTÓN

ÚJRA SPEEDMARATHON

Hétfõ reggel 6 órától kedd reggel 6 órá-
ig Speedmarathon elnevezéssel országo-
san 24 órás sebesség-ellenõrzési akciót
tartott a rendõrség, a cél a gyorshajtás
visszaszorítása. Megyénkben 55 helyszí-
nen mérték a sebességet, Nyíregyházán a
Tokaji út mellett a Debreceni, a Tisza-
vasvári, a Nyíregyházi úton, a Ferenc kör-
úton, valamint a Kert és a Csongor utcán
találkozhattak traffipaxos rendõrautóval.

Hétfõ reggel a Tokaji út kivezetõ szaka-
szán mérték a jármûvek sebességét a rend-
õrök. Volt is, aki belefutott a traffipaxba, a
72 kilométer/órás gyorshajtásért 30 ezer
forintos helyszíni bírságot kapott. Az Euró-
pai Közlekedésrendészeti Szervek Hálóza-
ta, a TISPOL kezdeményezéséhez csatla-
kozva május 14-én 6 órától május 15-én 6
óráig Speedmarathon elnevezéssel orszá-
gosan 24 órás sebesség-ellenõrzési akciót
tartott a rendõrség. A helyszínek kiválasz-

tásához a lakosság segítségét is kérték, kí-
váncsiak voltak, szerintük mely útszaka-
szokon hajtanak a megengedettnél gyorsab-
ban a jármûvezetõk. Így került az ellenõr-
zöttek közé a Tokaji út kivezetõ szakasza.

A GYORSHAJTÁS A BÛNÖS

Matyi István, a megyei rendõr-fõkapi-
tányság közlekedésrendészeti osztályának
vezetõje elmondta, az utakon a három fõ
gyilkos a gyorshajtás, a passzív biztonsági
eszközök használatának elmulasztása és
az ittas, valamint a bódult állapotú jármû-
vezetés. A balesetek több mint 30 száza-
léka a helytelenül megválasztott sebesség
miatt történik. Minél gyorsabban megyünk,
annál nagyobb a sérülés veszélye, de az
anyagi kár is arányos a sebességgel. A
rendõrök összesen 226 jármûvet ellenõriz-
tek, amely során 152 sebességtúllépést
mértek.             (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Átadták a Tourist Police Bûnmegelõzé-
si és Információs Pont új faházát Sóstó-
gyógyfürdõ szívében hétfõn. A turisztikai
fõszezonban rendõrök és polgárõrök kö-
zösen vigyáznak a közbiztonságra, a kö-
zösségi szolgálatukat teljesítõ diákok pe-
dig a turistáknak segítenek az eligazodás-
ban.

Sóstógyógyfürdõn a turisztikai fõszezon-
ban immár hatodik éve mûködik a Tourist
Police Bûnmegelõzési és Információs Pont.
Idén új helyen, a nemrégiben felújított fõ-
úton, a buszmegállótól néhány méterre
állították fel az új faházat, amely helyet
ad a rendõrök, a polgárõrök és a diákok
közös szolgálatának.

KÖZÖSEN SZOLGÁLNAK

Bordás Béla, Nyíregyháza Közbiztonsá-
gi Közalapítványának elnöke elmondta, a
faházat az alapítvány kezdeményezésére
a NYÍRVV Kft. adta, a helyet pedig Révész
Bálint vállalkozó biztosította. Könnyû volt
megszervezni a szolgálatot is, hiszen a pol-
gárõrök szívesen vesznek részt a közös

munkában. Dr. Illés László, a Nyíregyházi
Rendõrkapitányság vezetõje az eseményen
hangsúlyozta, májustól augusztus végéig
Nyíregyháza nyolc frekventált területén
közös szolgálatot látnak el a rendõrök, a
polgárõrök és a közterület-felügyelõk. A
turisztikai fõszezonban ezen területek közé
tartozik Sóstógyógyfürdõ is. Az új faház
átadása a jó együttmûködés újabb lépése,
hiszen a turisták és az itt lakók biztonsá-
gára vigyáznak majd.

DIÁKOK IS SEGÍTENEK

A hétvégén és esténként itt lesz a rend-
õrök és a polgárõrök fõhadiszállása, nap-
közben pedig a közösségi szolgálatukat
teljesítõ diákok segítik a munkát. Az ide-
gen nyelveket beszélõ diákok az idegen-
forgalmi szezonban szükség esetén útba
igazítják az ide érkezõket, de bûnmegelõ-
zési feladatot is ellátnak. Szórólapokat
helyeznek el parkoló autókon, vagy a já-
rókelõk kezébe adnak olyan papírokat,
amelyeken arra hívják fel a látogatók fi-
gyelmét, hogyan vigyázzanak értékeikre.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

11MÁJUS
PÉNTEK

TERMÉSZETISMERET
Május 10-e a Madarak és Fák Napja.

A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület, a KAKTUSZ-Ház Építése
Alapítvány, valamint a NYÍRERDÕ Zrt.
Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolája szer-
vezett programot a Tuzson János Bota-
nikus Kertben, 870 gyermek számára.
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SZIGLIGET: DZSIPTÚRA ÉS DISZKÓ IS VÁR A GYEREKEKRE
Már csak alig egy hónap van hátra ahhoz, hogy a 2017/

2018-as tanévben utoljára szólaljon meg az óra kezdetét
jelzõ csengõ. Ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan el-
startolnak az önkormányzat által támogatott nyári nap-
közis táborok és elindul az elsõ turnus Szigligetre is.

Idén sem lehet vakáció szigligeti tábor nélkül. Az ön-
kormányzat tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üze-
meltetésében lévõ gyermeküdülõben ebben az évben is
1000, nyíregyházi székhelyû alapfokú iskolában tanuló
gyermek táborozhat 9 turnusban. Az elsõ június 18-án
kezdõdik, az utolsó pedig augusztus 18-án ér véget – tájé-
koztatta szerkesztõségünket dr. Hudákné Fábián Nóra
szakmai koordinátor, egyben táborvezetõ.

NYUGDÍJASOK ÉS ÓVODAPEDAGÓGUSOK IS

– Nem csak a gyerekeket fogadja a szigligeti üdü-
lõ. Ebben az évben is biztosítunk a nyíregyházi civil
szervezetek (nyugdíjasklubok), valamint óvodapeda-
gógusok részére is idõpontot elõ- és utószezonban,
2018. június 15-étõl 17-éig, illetve augusztus 19-étõl
31-éig.

ELÕSZÖR A MAGYAR TENGERNÉL...

Idén a 9 turnusra jelentkezett gyerekekre gondosan ki-
választott felügyelõ tanárok vigyáznak az ott eltöltött idõ
alatt, és megérkezésükkor balesetvédelmi oktatásban is ré-
szesülnek – hangsúlyozta a szakmai koordinátor. – A prog-
ramok a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe
vételével lettek összeállítva, így sok ismeretet szerezhet-

nek a Balaton nevezetességeirõl és környékérõl. Vannak
olyanok, akik életükben elõször járnak a Balatonon, eset-
leg földrajzórán tanultak csak a látottakról, de lesznek olya-
nok is, akik már sokadik alkalommal fognak részt venni a
programokon. A programkoordinátor jelezte: a szervezett

események mellett a kísérõ pedagógusok esténként kü-
lönbözõ vetélkedõkkel színesítik a tábort. A Szigligeti
Gyermeküdülõ egyre népszerûbb, idén is telt házzal üze-
mel majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÍGY NÉZ KI MAJD EGY TURNUS

A hat nap során a táborozók a következõ programokon fognak részt venni:

1. nap  (hétfõ): utazás Szigligetre, délután: strando-
lás.
2. nap  (kedd): délelõtt: Sárvári Gyógy- és Wellness-
fürdõ, este: ismerkedés Szigligettel.

3. nap  (szerda): délelõtt: keszthelyi sétakocsikázás,
szabadprogram, délután: strandolás.

4. nap  (csütörtök): délelõtt: strandolás, délután: stran-
dolás vagy szabad program, este: hajókirándulás Ba-
dacsonyba, dzsiptúra, diszkó a hajón.
5. nap  (péntek): délelõtt: Szigligeti vár látogatása, vár-
játék megtekintése, délután: strandolás.

6. nap  (szombat): hazautazás kb. 8.00 órakor.

HOTEL-FÜRDÕ ÖSSZEKÖTTETÉS FÜGGÕFOLYOSÓVAL
Jó ütemben halad a négy-

csillagos, 122 szobás szál-
loda építése Sóstógyógyfür-
dõn. A homlokzatot már
színezik, június elejére el-
készül az épületet az él-
ményfürdõvel és a parkfür-
dõvel összekötõ, zárt füg-
gõfolyosó is. Az építkezés
további munkáit meghatá-
rozzák az üzemeltetõ

Hunguest Hotels Zrt. igényei, a tervek szerint az év vé-
gén fogadhatják az elsõ vendégeket.

A Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn épülõ szálloda meg-
építésére az önkormányzat a Modern Városok Program
keretében 3,1 milliárd forint támogatást kapott a kormány-
tól. A projekthez társberuházóként 900 millió forintos
bankhitellel csatlakozott a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. Az épü-
let már az elmúlt év végén szerkezetkész volt, beépítették
a nyílászárókat, most a külsõ homlokzat vakolási és szí-
nezési munkái folynak. HÍD A HOTELBÕL A FÜRDÕBE

Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezér-
igazgatója kérdésünkre elmondta, nemsokára elkészül a
beruházás különlegessége, a hotelt az élményfürdõvel és
a parkfürdõvel összekötõ függõfolyosó is. A 155 méter
hosszúságú, zárt, fedett és fûtött magasépítésû hídra a szál-
loda portájáról lehet eljutni. Így a vendégek közvetlenül
átmehetnek az élményfürdõbe, illetve a parkfürdõ öltözõ-
jébe, az 50 méteres medencéhez.

JÓ FELTÉTELEKKEL SZERZÕDTEK

Az építkezés további fázisait meghatározza, hogy ápri-
lisban aláírták az üzemeltetési szerzõdést a Hunguest
Hotels Zrt.-vel. A cég a kiírási minimum feltételeknél jobb
ajánlatot téve nyerte el az üzemeltetés jogát. A koncesszi-
ós szerzõdést így 10 év határozott idõre, 5 év opciós meg-

hosszabbítási lehetõséggel kötötték meg. A legnagyobb
hazai szállodalánc a következõ 10 évben összesen 1,2
milliárd forint koncessziós díjat fizet a tulajdonosoknak.

AZ ÜZEMELTETÕHÖZ IS IGAZODNAK

Természetesen így a hotelt saját arculatukra formál-
ják, megadták a módosítási igényeiket, ezt a tervezési
programot a napokban véglegesítették, és ezek alapján
folytatódnak majd a belsõépítészeti munkálatok. Ez a kon-
ferenciaterem, a konyha és a belsõ burkolatok kialakítá-
sát, valamint az épület belsõ színezését érinti. A terve-
zési munkák része a bútor és egyéb, a szálloda mûköd-
tetéséhez szükséges eszközök beszerzésének elõkészí-
tése, amely július elején kezdõdhet meg. A 122 szobás,
négycsillagos hotel a tervek szerint az év végén fogad-
hatja az elsõ vendégeket.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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A LEGNAGYOBB SZÜLÉSZET
A Jósa András Oktatókórház már ötödik alkalommal

csatlakozott a Születés Hete programsorozathoz. Az ese-
ményen az érdeklõdõk végigjárhatták a kórház Szülészet-
Nõgyógyászati Osztályát. Betekinthettek a rendelõkbe,
a szülõszobára és választ kaphattak a szüléssel kapcsola-
tos kérdéseikre.

A Születés Hetét, a családdá válás ünnepét 2003-ban
rendezték meg elõször Magyarországon. Az országos ren-
dezvénysorozat célja, hogy a várandósok és családjaik
minél szélesebb körû tájékoztatást kapjanak arról, milyen
választási lehetõségeik vannak a szülés módjának, helyé-
nek, valamint a „kísérõ” kiválasztásának tekintetében. A

ASZFALTOZÁS UTÁN FELÚJÍTÁS A KÓRHÁZBAN
Átadták a Jósa András Oktatókórház Sóstói úti telep-

helyén az új aszfaltutat kedden. A beruházás közel 20
millió forintba került és 1600 négyzetméteren valósult
meg. A fejlesztések nem állnak meg az intézményben,
hamarosan kezdõdik a Pulmonológiai Osztály moderni-
zációja is.

zel 20 millió forintból teljesen megújították azt. – Ez az út
nem volt felújítva, mióta elkészült, én 38 éve kezdtem itt
sétálni, s az állapota azóta csak romlott. Nagyon sok pa-
nasz érkezett betegek, kollégák és mentõsök részérõl is,
szerencsére sikerült rá forrást nyerni – mondta el dr. Ador-
ján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

ZAVARTALANUL, BÓNUSZKÁTYÚZÁSSAL

A munkálatokat végzõ kivitelezõ térítésmentesen elvé-
gezte azon útszakaszok kátyúzását is, ahol nem történt
aszfaltozás. A betegellátás és a kórházba való közlekedés
zavartalanul zajlott ez idõ alatt is.

A PULMONOLÓGIÁVAL FOLYTATJÁK

A Sóstói úti kórházban már 2017-ben is történtek fej-
lesztések, ilyen volt például a kazánház rekonstrukciója
80 millió forint értékben és több épülettömb tetejére ke-
rültek napelemek egy energetikai korszerûsítésnek köszön-
hetõen. Az a tömb, amelyben jelenleg mûködik a
Pulmonológiai Osztály, 1965-ben épült, s azóta semmi-
lyen felújítást nem végeztek az épületen. Most 150 millió
forintból renoválják. – A WC-ket, a mosdókat, a zuhany-
zókat teljes mértékben fel kell újítanunk mind a földszin-
ten, mind az elsõ emeleten, s jelenlegi 2-2 helyett szin-
tenként 3-3 vizesblokk lesz. De érinti a program a folyo-
sókat és a kórtermeket is. Ezzel párhuzamosan megerõsít-
jük a födémeket, hiszen a statikai megerõsítés volt a pro-
jekt fõ célja – mondta el Tóth Imre, a kórház mûszaki igaz-
gatója. A kivitelezési munkálatok várhatóan egy hónap
múlva kezdõdnek el, az osztály nem fog új helyre költöz-
ni és a betegellátás a remények szerint zavartalanul fog
mûködni.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

szervezõk igyekeznek bemutatni a különbözõ választási
és döntési lehetõségeket, a hazai ellátás hagyományos és
újszerû alternatíváit, a megfelelõ döntést elõsegítõ kutatá-
si eredményeket és a nemzetközi egészségügyi szerveze-
tek ajánlásait. – Mi vagyunk az ország legnagyobb szülé-
szeti intézménye, a legnagyobb szülésszámmal rendelke-
zõ osztálya. A Jósa András Oktatókórház Szülészeti Osz-
tályán az elmúlt évben 3657 szülés volt. Ez az elõzõ év-
hez képest növekedett és bízom benne, hogy ez a szám
tovább fog emelkedni az elkövetkezendõ években – mond-
ta el a pénteki rendezvényen dr. Adorján Gusztáv, a kór-
ház fõigazgatója.

Az aszfaltozási munkálatok lakossági kezdeményezés-
re áprilisban kezdõdtek, és egy hónap alatt be is fejezõd-
tek a Sóstói úti telephelyen, kátyúzással már nem lehetett
helyreállítani az út állapotát.

TÜNDÉS KÉRDÉS, POZITÍV ÚTÉPÍTÕS VÁLASZ
Rengeteg helyen zajlik út-járda építés és felújítás a vá-

rosban – és igazából a java csak ezután következik. Noha
a Városháza Sajtószolgálata folyamatosan küld friss útin-
formációkat, a nyiregyhaza.hu oldalon szerkesztõségünk
feltette a kérdést: mire kíváncsiak konkrétan a beruházá-
sok kapcsán? Eddig egy kérdés érkezett, a válaszért az
önkormányzathoz fordultunk, mely meg is érkezett a pá-
lyázatok és projektmenedzsment referatúráról.

Kérdés: Mikor kezdenek végre valamit a Tünde ut-
cával? Elég nehéz rajta közlekedni, pedig valami fel-
újítás is folyt ott nemrégen.

Válasz: Mindenekelõtt a tény: egy uniós (TOP) projekt
keretén belül még idén megindul a Tünde utca burkolat-
felújítása a Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti cso-
mópontig bezárólag 2459,96 méter hosszan. Az útépítés-
sel érintett járdaszakaszoknál megtörténik az akadálymen-
tesítés, a hiányzó szakaszok kiépítése, ahol szükséges,
forgalombiztonsági berendezéseket is beépítenek. A bur-
kolat felújítása során szintbe helyezik a meglévõ zárt csa-
padékvíz-elvezetõ rendszer tisztítóaknáinak fedlapjait,
továbbá néhány esetben átépítik a tisztítóaknát. Az autó-
busz-megállóhelyeken bazaltburkolat létesül, s átépítik,
valamint akadálymentessé teszik a peronokat is. A Tisz-
telt Olvasó pedig jól emlékszik: a 2015. évben befejezõ-
dött szennyvízprogram részeként lehetõség volt meglévõ
szennyvíz fõgyûjtõ vezetékeket rekonstrukció alá vonni.
Ennek keretében 30–40 cm átmérõjû mélyfektetésû beton
fõgyûjtõ vezeték átépítése és bélelése történt meg a Tün-
de utcán, ami a meglévõ burkolat felbontásával volt csak
megoldható, míg a pályázat csak sávos helyreállítást tá-
mogatott. Egy másik projektben a Tünde utca területén a
meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának
növelése történt év végéig a meglévõ beton csõcsatornák
megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetû mûanyag

csõcsatornák építésével. A kivitelezés során a Tünde utca
egyes szakaszain szükséges volt az útpálya szerkezeté-
nek bontása, majd sávos és félpályás helyreállítása. Így
ezeket a beruházásokat „meg kellett várni”, nem lett vol-
na korábban értelme annak a komplex felújításnak, ami
nemsokára elkezdõdik, hiszen ez egy tudatosan tervezett
folyamat része. Egyébként a „Fenntartható városi közle-
kedésfejlesztés” projekt forrásából a Tünde utca nyomvo-
nalával párhuzamosan, a páratlan oldalon kerékpáros lé-
tesítményt kíván megvalósítani az önkormányzat, amely
kivitelezése várhatóan szintén megindul a 2018-as évben.

A kivitelezõ munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás
folyamatban van, a tervek szerint a nyáron megindulnak
a Tünde utca fejlesztési munkálatai (útburkolat, járda, busz-
öblök fejlesztése).

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Aki pedig folyamatosan szeretne naprakész infor-
mációkat a városban folyó útépítésekrõl, kövesse fi-
gyelemmel a városi webportálon, a nyiregyhaza.hu
oldalon.

Egy hely a rengeteg közül, ahol éppen felújítanak: a Stadion utcán is elkezdték a munkát a járdaburkolat bontásával

Tóth Imre mûszaki igazgató, Nevelõs János,
a kivitelezõ ügyvezetõje

és dr. Adorján Gusztáv fõigazgató az átadáson

ÉVTIZEDEK UTÁN, 1600 NÉGYZETMÉTEREN

Így az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Vis Maior
Bizottságának támogatásával, 1600 négyzetméteren, kö-
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A FÛNEK MEGTILTANI NEM LEHET
Petõfi ismert versének kezdõsorai átírás nélkül így

hangzanak: a virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne
nyíljék, ha jön a szép kikelet. Ez prózai módon a fûre is
érvényes, s mivel a NYÍRVV Nonprofit Kft. 4 millió négy-
zetméteren végez folyamatosan fûkaszálást, van, ahol
épp frissen vágott, van, ahol bokáig érõ.

A Városüzemeltetés sajtóreferense érdeklõdésünkre el-
mondta: jelenleg a Jósavárosban, a Malomkertben, az
Érkertben, Örökösföldön, valamint a nagykörúton belüli
kivezetõ utakon dolgoznak a társaság munkatársai. Ki-
emelten kezelik a turisztikailag látogatott városrészeket
(Sóstó, Bujtos, belváros), és három géppel a külterülete-
ken is dolgoznak.

NEM LEHET MINDENHOL EGYSZERRE

Szabó Edina hozzátette: a NYÍRVV 4 millió négyzet-
méteren folyamatosan végzi a fûkaszálási munkálatokat,
s noha mindent megtesznek azért, hogy a város zöldfe-
lületei ápoltak, gondozottak legyenek, de a több millió
négyzetméter kezelése idõigényes. – Feladatainkat üte-
mezetten végezzük, sajnos azonban idõjárástól függõen
mégis elõfordul, hogy a fû növekedése meghaladja a vá-
gásfordulók gyakoriságát. Különösen a csapadékos, és
meleg idõjárási körülmények kedveznek a fû növekedé-
sének – mondta.

NEM CSAK NEKIK KELL

A feladatokat folyamatosan végzik és minden város-
részbe eljutnak, az esetlegesen magasabb fû miatti kel-
lemetlenségért a lakosság türelmét kéri a társaság. Azo-
kon a területeken, ahol a napközbeni forgalom nem te-
szi lehetõvé, ott a hajnali órákban végzik a fûnyírást,
ezért a városlakók megértésére számítanak. Felhívják
továbbá a nyíregyháziak figyelmét arra, hogy a közte-
rület-fenntartásba be nem vont területeken, elsõsorban
a családi házas övezetekben a fûnyírás lakossági fel-
adat, ezért ezeken a helyszíneken gondoskodjanak a
zöldfelületek ápolásáról.

NÖVÉNYCSERE A DÍSZÁGYÁSOKBAN

A városüzemeltetõ társaság munkatársai a fûnyírás mel-
lett a tönkrement, elöregedett cserjéket és évelõ növénye-
ket cserélik jelenleg a városi díszágyásokban. A Hõsök
terén több mint 200 örökzöldet és évelõ növényeket tele-
pítettek, az Október 23. téren egyebek mellett új rózsa-
ágyást alakítottak ki. A munkálatok a Kelet Áruház elõtti
területtel folytatódnak, ahol Nyíregyházán elsõ alkalom-
mal egy különleges díszfû-összeállítás kerül. A többi vi-
rágágyásból a napokban szedik fel a tulipánhagymákat, s
hamarosan elkezdõdik az egynyári virágok ültetése.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A 120 vörös és fehér rózsatõ mellett fûszeres illatú sudár zsályát is ültettek a Hõsök terére
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JUBILÁLT A KÖLCSEY
A Kölcsey létrehozása a magyarországi tanítókép-

zés átszervezéséhez kötõdik. 1958-ban kapta az in-
tézmény az „Állami Kölcsey Ferenc Leánygimnázi-
um” nevet, majd öt év múlva maradt el az intézmény
nevébõl a „leány” szó, koedukált iskola lett. A 60 esz-
tendõs gimnázium nagyszabású gálamûsorral ünne-
pelte a kerek évfordulót kedden a Váci Mihály Kultu-
rális Központban, ahol az emlékezõbeszédek mellett
a diákok színes kulturális mûsorral ajándékozták meg
a nézõket. A minõségi munkavégzés eredménye, hogy
2017-ben a közép- és emelt szintû érettségi vizsga
alapján országos 1. helyezést ért el az iskola magyar

KARRIERNAP: AZ ADOTT ÁLLÁSRA
A MEGFELELÕ EMBERT

ÉRTÉKES FORRÁSOKKAL
GAZDAGÍTOTT A LEVÉLTÁR

Újra megrendezte a Karriernapot a Nyíregyházi Egye-
tem, együttmûködve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Fõosztályával. A Besse-
nyei aulában több mint húsz hazai kiállító, több tucat
állásajánlattal, tanácsadással, tájékoztatóval várta a lá-
togatókat.

A 13. Karriernapon folyamatosan zajlottak a programok,
volt próbainterjú, karrier- és önéletrajz-írási, valamint jogi
tanácsadás. A látogatók tájékozódhattak a nemzetközi
ösztöndíjakról, a duális képzésekrõl, idegen nyelvi teszte-
ket tölthettek ki, és voltak játékok is nyereményekkel.
Vassné dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora
köszöntõjében elmondta, ez az esemény nemcsak bemu-
tatkozási fórum az intézménynek és a gazdasági szerve-
zeteknek, hanem nagyon jó kapcsolatteremtési lehetõség
is a leendõ munkavállalókkal.

KORMÁNYHIVATALI SEGÍTÕ PROGRAMOK

A Karriernap résztvevõit Román István megyei kormány-
megbízott is köszöntötte. Hangsúlyozta, a foglalkoztatott-

ság javulása után ma már az a cél, hogy a cégek az adott
álláshelyekre megtalálják a megfelelõ embereket. A Kor-
mányhivatal pedig különbözõ programokkal segíti ezt a
folyamatot. Ezek egyik része képzési, másik része foglal-
koztatási támogatás. Idén ezekkel 10 ezer ember elhe-
lyezkedését tudják segíteni. A megye további gazdasági
fejlõdésének feltétele, hogy a cégek jól képzett szakem-
berekkel dolgozhassanak.

JAVULÓ FOGLALKOZTATOTTSÁGI ADATOK

Mint a kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, a megye
munkaerõ-piaci helyzete 2010 óta sokat javult, a foglal-
koztatottak száma jelentõsen nõtt. Dr. Rezsõfi István, a
megyei kormányhivatal foglalkoztatási fõosztályának ve-
zetõje kiemelte, a foglalkoztatási ráta 42 százalékról 56,7
százalékra emelkedett, ami országosan is egyedülálló
növekedés. A munkanélküliek száma megfelezõdött, je-
lenleg 29 ezer 365 regisztrált álláskeresõt tartanak szá-
mon. Ebbõl 14,5 százalék, 430 fõ a pályakezdõ, közülük
123-an rendelkeznek diplomával.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban tartot-
ták a Reformációs Emlékév projektjeinek zárórendezvé-
nyét hétfõn. A levéltárosok közremûködtek könyvek, ki-
adványok megjelentetésében, kiállításokat rendeztek, s
feltárták a 16–19. században fellelhetõ dokumentumo-
kat, közzétették kutatásaik legfrissebb összefüggéseit.

Egy nagy keretbe érdemes belehelyezni a nyíregyházi
eseményt, hiszen Magyarország kormánya és a magyar-
országi egyházak által létrehozott Emlékbizottság több
pillérre építette munkáját. Egy nagy rendezvénysorozat
végére értünk Kárpát-medence-szerte – fogalmazott a pro-
jektzáró eseményen dr. Hafenscher Károly, a Reformáció
Emlékév miniszteri biztosa. Születtek kiadványok, több
mint 188 esemény zajlott. A Magyar Nemzeti Levéltár és
a megyei levéltárak jelentõs kutatást és projekteket vé-
geztek, hiszen országszerte egy nagy alapkutatás folyt a
16. századból a reformációval kapcsolatban.

A MEGÚJULÁS LENDÜLETÉVEL

– Az emlékév alapvetõ üzenete az, amit megfogalmaz-
tunk fõ szlogenünkként: a megújulás lendülete. A levéltá-
ri programunk éppen azért volt fontos, hogy megmutas-
suk azt a múltat, amibõl ma táplálkozhat a megújulás, új
döntések és a jövõépítés egyaránt – nyilatkozta dr. Hafen-
scher Károly. De nemcsak kiadványokban, a polcoknak
õrizték meg a múltat, hanem levéltár-pedagógiai foglal-

kozások, vetélkedõk, kiállítások és konferenciák mutatták
meg a széles tömegek számára, hogy milyen hatalmas kin-
csünk van ebbõl az 500 évbõl.

nyelv és irodalom tantárgyból, 2. helyezést történe-
lem tantárgyból, a felvételi eredmények alapján pe-
dig 27. a Kölcsey a rangsorban, az Oktatási Hivatal
Bázisintézménye is lett.

PARLAGFÛ-PROJEKT

Ünnepélyes keretek között adták át a díjakat azok-
nak a nyertes általános iskolásoknak múlt csütörtö-
kön, akik indultak a NYÍRVV Nonprofit Kft., a Nyír-
egyházi Egyetem és a Móra Ferenc Általános Iskola
Petõfi Sándor Tagintézményének közös, a parlag-
fûmentesítésrõl szóló pályázatán. A gyerekek két ka-
tegóriában indulva a mûvekben kifejtették, mit érde-
mes tudni a parlagfûrõl, hogyan lehet védekezni el-
lene és milyen egészségügyi vonatkozásai vannak.
A pályázatra több mint 40 rajz és 10 digitális bemu-
tató érkezett, és értékes ajándékokkal gazdagodtak.

A borbányai Petõfi iskola nagy hangsúlyt fektet a
környezetvédelemre, ezért is csatlakozott a kezde-
ményezéshez. – Iskolánkban nagyon fontos, hogy
megtanítsuk a gyerekeket arra: a környezetünket óvni,
védeni kell. Ezért azt gondoltuk, hogy nemcsak az
iskolán belül szervezünk programokat, hanem kitá-
gítjuk a határokat – mondta el kérdésünkre Bajnay
Kornél, a tagintézmény vezetõje múlt csütörtökön.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester gratulál
az egyik díjazottnak

Nyíregyházán esszé- és albumpályázatot hirdettek,
meglátogatták a debreceni református levéltárat, talál-
kozhattak a diákok erdélyi és eperjesi elõadókkal. Két
kötet kapcsán is együtt dolgoztak az evangélikus egyház
lelkészeivel. A helyi levéltárosok forrásokat gyûjtöttek a
Nemzeti Levéltár reformációs oldalára, de túl az orszá-
gos intézmény honlapján, saját oldalaikat is értékes do-
kumentumokkal töltik fel, melyeket a www.szabarchiv.hu,
illetve a www.nyirkuvik.hu címen érhetnek el az érdek-
lõdõk.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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CSÖKKENT AZ ÍTÉLKEZÉSI ELJÁRÁSOK IDÕTARTAMA
1061-GYEL KEVESEBB LETT A FOLYAMATBAN LÉVÕ ÜGYEK SZÁMA A TÖRVÉNYSZÉKEN

Évértékelõ sajtótájékoztatót tartottak szerdán a Nyír-
egyházi Törvényszéken, ahol az intézmény 2017. évi mun-
kájáról számoltak be. A fõ célkitûzés az volt, hogy magas
színvonalon és idõszerûen ítélkezzenek. Ez az elhang-
zottak alapján meg is valósult, hiszen a folyamatban ma-
radt ügyek száma 2017 végére a 2016-os évhez képest
1061-gyel csökkent.

– Ezúton is szeretném megköszönni elnök asszonynak,
mert ez a 400 oldalas beszámoló a számokon túl azt is
láttatja, hogy mennyire komolyan veszik a Nyíregyházi
Törvényszéken az ügyeket, az ügyfeleket, a bírókat a ve-
zetõk – dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal
elnöke így fejezte ki köszönetét és elégedettségét a Nyír-
egyházi Törvényszék munkatársai, illetve elnökének mun-
kájával kapcsolatban.

FOLYAMATOS DIGITALIZÁCIÓ

A sajtótájékoztatón elhangzott: az ítélkezésben csök-
kentették az eljárások idõtartamát és javították a fellebbe-
zett ügyek helybenhagyási arányát. – Digitális korba ér-
tünk és egy digitális korosztály is elérhetõvé vált 2017-
ben. A számítógépek használatán túl zajlott az elektroni-
kus eljárások kiteljesedése a peres eljárásokban, civilisz-
tikai peres ügyszakban, illetõleg a cégekkel és a civil szer-
vezetekkel kapcsolatos nem peres eljárásokban. Az új
polgári rendtartásra és a közigazgatási perrendtartás ha-
tályba lépésére készültünk, emellett természetes, hogy az
ítélkezéssel kapcsolatos alkotmányos kötelezettségünket
teljesítettük – összegzett dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregy-
házi Törvényszék elnöke.

KEVESEBB ÜGY, GYORSABB BEFEJEZÉS

2017-ben a Nyíregyházi Törvényszékre, valamint az il-
letékessége alá tartozó helyi és különbíróságra összesen
72 439 peres és nem peres ügy érkezett. Ez az országos
összes érkezés 5,3 százaléka. 73 184 ügyet fejeztek be,

csupán 12 387 maradt folyamatban. A 2016-os adatok-
hoz viszonyítva 2017-ben ugyan kevesebb ügy érkezett,
viszont a befejezések száma jóval nagyobb mértékû volt.
Összességében a folyamatban maradt ügyek száma 2017
végére a 2016-os évhez képest 1061 üggyel csökkent. A
törvényszéken a 2 éven túli ügyek száma igen csekély, az
összes ügybõl 215 darab, gazdasági ügyszakaszban pe-
dig nincs is.

MAGAS SZAKMAI SZÍNVONAL

A kimutatásokból az látszik, hogy az ítélkezés szín-
vonala évrõl évre javulást mutat, a hatályon kívül he-
lyezõ végzések száma pedig drasztikusan csökken. A
Debreceni Ítélõtábla által felülbírált peres határozatok
64,5 százaléka helyben hagyással érkezett vissza a tör-
vényszékre. Ezek a mutatók azt igazolják, hogy a Nyír-

Dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke és dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke

egyházi Törvényszéken az ítélkezés kiegyensúlyozott
és magas szakmai színvonalú. 2017-ben az Országos
Bírósági Hivatal elnökének engedélyével az összlétszám
4 fõvel nõtt, 2 bíróval, 1 felsõfokú, illetve 1 középfokú
tisztviselõvel.

BÉREMELÉS, ÜGYFÉLKÖZPONT

Tavaly az igazságügyi alkalmazottak esetében is jelen-
tõs bérnövekedés történt, a dolgozók 97 százaléka átla-
gosan 30 százalékos illetményemelésben részesült 2018.
január 1-jére visszamenõleg. A törvényszék Bocskai utcai
épületében ügyfélközpontot hoztak létre, amelynek mû-
ködtetéséhez szükséges informatikai eszközparkot szerez-
tek be 2,7 millió forint értékben, és az épület is fejleszté-
seken esett át, a Toldi utcán pedig modern irodákat alakí-
tottak ki.
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ÖRÖMTELI BÚCSÚ A BUJTOSI LÉGVEZETÉKTÕL
 Harmincöt év után földbe kerül a Nyírtávhõ Kft. lég-

vezetéke a Bujtosi városrészben. A szolgáltató április
közepén kezdte el a munkálatokat, amit 400 méter
hosszan végeznek. A cég vezetõje azt mondja, a kiváltás-
sal nagyobb lesz ezen a környéken az üzembiztonság és
a városkép is megszépül.  Az önkormányzat hozzáfûzte,
a Bujtosi városrészben több adósságot is törleszt a város,
öt éve a földutak kaptak szilárd burkolatot, most pedig
megszûnik a légvezeték.

 
Nagyon helyes, hogy végre elbontják – bólogatott kame-

ránk elõtt múlt héten Gajdos Zoltán, miközben a munkagé-
pek éppen egy több méteres csövet szedtek le a tartóoszlo-
pokról. Szerinte az Ibolya utca lakói nagyon örülnek a lég-
vezeték megszüntetésének. Azt mondják, csak arra volt jó,

hogy a galambok itt fészkeljenek, és az utcára piszkítsanak,
megszüntetésével azonban megszépül a Bujtosi városrész. 
– Örülünk neki, mert ez nem való már ide, a város központ-
jában a földbe kell helyezni – fogalmazott Gajdos Zoltán.

 

ÚJ TECHNOLÓGIÁVAL

A munkálatok április közepén kezdõdtek, emiatt a Géza
és István utcákat is lezárták néhány napig. A beruházás
150 millió forintba kerül. A szolgáltató igazgatója azt
mondta, az új technológiáknak köszönhetõen kerülhet-
nek a földbe az új csövek. – Itt egy méter mélyen már
talajvíz van, ezt lehet is látni azokban az árkokban, amit
feltártunk. Korábban nem létezett ez a speciális, „elszige-
telt” technológia, viszont ma már ez lehetséges, ezért kezd-
hettük el a munkát – tette hozzá Joó László, a Nyírtávhõ
Kft. igazgatója.

A régi csöveket felújítják és egy másik rekonstrukció
során használják fel ezeket.

ADÓSSÁGOT TÖRLESZTETT A VÁROS

A légvezeték elbontását múlt hét szerdán a polgármes-
ter is megtekintette, aki azt mondta, egy újabb adósságot
törlesztett most az önkormányzat a Bujtosi városrészben.
– Nagyon örülök, ez a városkép szempontjából is fontos,
de egyébként is léptünk elõre. Nem tûrhettük azt, amit
2010-ben örököltünk, hogy a nagykörúton belül ezek az
utcák mind földutak voltak. Gyakorlatilag 5 éve nincs föld-
út ebben a térségben és most eljutottunk a városképi ren-
dezéshez is – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester. A
légvezeték bontása, az új vezetékek földbe helyezése elõ-
reláthatólag május végére fejezõdik be.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Megszûnik a városképet csúnyító látvány ezen a szakaszon

Joó László ügyvezetõ (jobbról) tájékoztatja
dr. Kovács Ferenc polgármestert az új technológiáról

a helyszíni bejáráson
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TOVÁBBRA IS FELLENDÜLÕBEN AZ INGATLANPIAC
Nemcsak országos szinten, Nyíregyházán is jelentõs a

növekedés! 2017-hez képest idén eddig már mintegy 50
százalékkal több a használatbavételi engedélyek és az
egyszerû bejelentések száma városunkban.

2018 elsõ negyedévében jelentõsen, éves összevetés-
ben mintegy 65 százalékkal bõvült a használatba vett új
lakások száma országos szinten – ez közel 3400 új ott-
hont jelent. Az év elsõ három hónapjában az új építési
engedélyek és egyszerû bejelentések darabszáma – szin-
tén országos szinten – 9850 volt, amely a kimagasló tava-
lyi teljesítményhez viszonyítva 3,4 százalékos növekedést
jelent éves összehasonlításban.

NYÍREGYHÁZA: 50%-OS NÖVEKEDÉS

Nyíregyházán is élénkült az ingatlanpiac. A Polgármes-
teri Hivatal Hatósági Fõosztályának építésügyi osztályve-
zetõje elmondta, egyre több az építkezés. A belvárosban
társasházak a jellemzõek, a kertvárosi részeken pedig csa-
ládi, azon belül is egyre több ikerház épül. Éva Péter szer-
kesztõségünk kérdésére hozzátette: – Eddig 88 lakásegy-
ség használatbavételét engedélyeztük idén és 27 egysze-
rû bejelentéssel felépült lakóházról tudunk, amelyek kö-
zött kétlakásos, tehát ikerházak is vannak. Ez összesen
közel 130 lakás. Ebbõl már látszik, hogy jelentõs a növe-
kedés Nyíregyházán, a tavalyi évhez képest körülbelül 50
százalékkal több a használatbavételi engedélyek és az
egyszerû bejelentések száma városunkban.

A CSOK NAGYBAN SEGÍT

A kedvezõ tendenciák az elkövetkezõ negyedévek so-
rán várhatóan tovább erõsödnek. Az ingatlanpiac fellen-
dülése többek között a CSOK, azaz a Családi Otthonte-

remtési Kedvezmény sikerességét is bizonyítja. 2018 már-
ciusával bezárólag összesen 72 ezer család kérelmét fo-
gadták be a bankok, 205 milliárd forint értékben. Ez az
éves hazai GDP 0,5 százalékát meghaladó összeg.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Nem ritka látvány Nyíregyházán: épülõ ház
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Megyei Jogú Város Önkormányzata

A 2018. évi országgyûlési választások Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Városban törvényesen, szakszerûen,
az esemény méltóságához illõ ünnepélyességgel le-
zajlottak. A jogorvoslati határidõk lezárultak, a Nem-
zeti Választási Bizottság a választás jogerõs eredmé-
nyét megállapította, az Országgyûlés 2018. május 8-
án megtartotta alakuló ülését.

Köszönöm annak a több mint ezer embernek az
áldozatos és fegyelmezett munkáját, akik településün-
kön közremûködtek a választás lebonyolításában.
Megköszönöm a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 1-
es és 2-es sz. Országgyûlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság, a Polgármesteri Hivatal munka-
társai, a szavazatszámláló bizottságok közgyûlés ál-
tal választott és a jelölõ szervezetek által megbízott
tagjai, az intézmények dolgozói és minden más ter-
mészetes és jogi személy példás hozzáállását.

Munkájukra továbbra is számítunk, találkozunk
2019. évben az európai parlamenti, majd a helyi ön-
kormányzati választáson.

Tisztelettel:
dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ,

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Országgyûlési Egyéni Választókerületi

Választási Iroda vezetõje

KÖSZÖNET A KÖZREMÛKÖDÕKNEK
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 19., szombat 19.00 A balek (A hülyéje), Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad

Május 22., kedd 19.00 A balek (A hülyéje), Vidám, bérlet, Nagyszínpad

Május 23., szerda 19.00 Don Carlos, Kelet bérlet, Nagyszínpad

Május 24., csütörtök 13.30 A dzsungel könyve, Pinokkió bérlet, Nagyszínpad
19.00 A balek (A hülyéje), Móricz bérlet, Nagyszínpad

Május 25., péntek 9.30 A dzsungel könyve, Morgó bérlet, Nagyszínpad
13.30 A dzsungel könyve, Mekk Elek bérlet, Nagyszínpad
19.00 A balek (A hülyéje), Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad

TIVADAR NEM CSAK A MESEAUTÓBAN UTAZIK
Chioggiában nem lesz csetepaté. Puskás Tivadarék har-

monikus házaséletét ismerve, közöttük legalábbis bizto-
san nem. A Goldoni komédiája által híressé vált olasz vá-
rosban töltenek majd néhány szép napot ezen a nyáron.

Itália mindig is a szívük közepében foglalt helyet; szí-
vesen kirándulgatnak, pihennek ott akár évente is. Az idei
látogatásukra még várniuk kell, a Móricz Zsigmond Szín-
ház mûvészei nagy erõkkel próbálják a Meseautó címû
musical comedyt, amit a megújult Szabadtéri Színpadon
augusztus 18-án és 19-én láthatnak a nézõk.

HALMOS A MESEAUTÓBAN

– Halmos Aladárt, az irattár vezetõjét játszom – mond-
ta el lapunknak Tivadar. – Az alagsorban dolgozó „kis-
ember” õ, de azért mégis fontos a cég életében. Bár min-
denkinek Kabos Gyula filmbeli alakítása jut eszébe róla,
de azért a szerepet sokan mások is játszották már azóta
moziban és színházakban egyaránt. Nagyon tisztelem a
legendás színészt. Az elõadásban egy énekes számom is
lesz. A rendezõ Szente Vajk az egyik írója is a színházi
adaptációnak, vagyis mindent tud a darabról, amit néhány
éve nagy sikerrel a Madách Színházban mutattak be elõ-
ször. Vajkot nagyon régóta ismerem: Debrecenben ket-
tõzve játszottuk a Csókos asszonyban Ibolya Edét. Peti fi-
ammal is többször játszott együtt, illetve rendezte nem
egy alkalommal. A Hello, Dolly! volt az elsõ rendezése a
Móricz Zsigmond Színházban. Nagyon örültem, hogy
megkaptam benne Horace Vandergelder szerepét, akit
magának akar megszerezni a házasságközvetítõ Dolly.

„ZENÉS MACSKAJÁTÉKOT” RENDEZETT

Mint Tivadartól megtudtuk, a következõ közös munká-
juk a Sherlock Holmes – A sátán kutyája volt, ami színé-
szileg igazi truváj. Harminckétszer öltözött át benne, ti-
zenöt karaktert játszott el: volt orvos, kisfiú, nõ, de portás
is. Elõfordult, hogy négy másodperc alatt kellett átöltöz-
nie, miközben hárman is segédkeztek ebben. Vajk nagy-
szerû állandó stábbal dolgozik: Túri Lajos Péter a koreog-
ráfus, Kovács Yvette Alida a jelmeztervezõ, Túri Erzsébet
pedig a díszlettervezõ. A Mirr-Murr kalandjai címû „ze-
nés macskajátékot” Tivadar maga vitte színre a kicsinyek
számára. Nagyon élvezte a feladatot, remek szereplõgár-
dával dolgozhatott: Rák Zoltán, Illyés Ákos, Kosik Anita
és László Lili játszották. Csukás István meséje nyomán
Kardos Tünde készítette az elõadás szövegét, ami a gyer-
mekek számára nagyszerû élményt, szórakozást nyújtott.

A zenét Dani fia szerezte. Pesten is fellépett az évad során
a Beszélõ levelek sorozat egyes elõadásaiban.

A HALÁSZFALUBÓL VÁROS LETT

– Szeretek a családommal lenni, s örülök, hogy erre nyá-
ron több idõm lesz – folytatta Tivadar. – Már lefoglaltam a
szállást Chioggiában, ahol jártam már máskor is a felesé-
gemmel. (Puskás Tivadar a 2004-2005-ös évadban maga is

játszott a Móricz Zsigmond Színház Chioggiai csetepaté
címû elõadásában – szerk.) Egy szép halászfalu volt ez a
hely régen. Számunkra nagyon kedvezõ a fekvése is, hi-
szen onnan indulva kocsival bejárhatjuk majd a környezõ
Bolognát, Veronát, Ravennát... Gyakran váratlanul is útra
kelünk a feleségemmel. Kedvelt úti célunk Szlovénia és
Ausztria. Legyen azonban bármilyen évszak, a fiainkat min-
dig szívesen elkísérjük a koncertjeikre, játsszanak a határa-
inkon innen vagy túl.                    (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Puskás Tivadar és Fridrik Noémi A balekben
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BÚCSÚ HAMMEL JÓZSEFTÕL BÚCSÚ DOBOS LÁSZLÓTÓL...
...A MANDALA DALSZÍNHÁZ ALAPÍTÓ-IGAZGATÓTÓL,

A MANDALA LACI BÁCSIJÁTÓL

Gyorsan mentél el, sokak számára vá-
ratlanul. Mi néhányan tudtuk, hogy pa-
naszaid vannak, hogy kivizsgálásokra
jársz, de volt már ilyen korábban is. Ké-
sõbb sejtettük, hogy nagy a baj, de azt
nem, hogy ekkora – talán Te sem hitted
el, vagy nem akartad elhinni, hogy a kór
végzetes is lehet. Az örökség, amit ránk
hagytál: a Mandala Dalszínház, az élet-
mûved, olyan egyedi kulturális értéke
elsõsorban Nyíregyházának, a megyé-
nek, de a határon túli magyarságnak is,
amely méltó megbecsülést és elismerést
érdemel. Hosszú utat tettünk meg együtt
azóta, hogy 1992. február 22-én elõször
gördült fel a függöny és a hozzánk az-
óta is hûséges közönség, a csupa nagy-
betûs NÉZÕ elõször tapsolta meg társu-
latunkat. 5000 elõadás, 2 millió nézõ,
26 Mandala Nyár Nyíregyházán, 6
Nagyváradon, melyeken a magyar szí-
nésztársadalom színe-java, színészóriá-
sok, legendás elõadások voltak a ven-
dégeink, több tucat sikeres rendezés és
gyönyörû színházi díszletek, melyek a
Te nevedet fémjelzik. Ez a rövid szám-
vetés... és ami mögötte van, mennyi
emlék! Köszönjük Neked, a Mandalát!
Ígérem, mi írjuk tovább a Mandala tör-

ténetét! Te csak dõlj kényelmesen hát-
ra rendezõi székedben ott fent, a csil-
lagok között megépített gyönyörû szín-
házadban és mi tudni fogjuk, hogy min-
dig itt vagy velünk! Isten Veled Dobos
Laci, Laci Bácsi, MandaLaci! Isten Ve-
led Lacesz!

(A társulat nevében Bódis Gábor bú-
csúzott, a teljes szöveg a nyiregyhaza.hu
oldalon olvasható.)

A százesztendõsen a napokban el-
hunyt s hétfõn eltemetett fotóriporter-
tõl azzal a Kujbusné dr. Mecsei Éva le-
véltári igazgató által írt szöveggel bú-
csúzunk, amellyel a Települési Értéktár-
ba történõ felvételéhez javasolták, a
kulturális örökség kategóriába. Hammel
József már nem érhette meg, mikor ked-
den az õ munkásságát mutatták be a
megyei könyvtárban, az értéktáras so-
rozat keretében.

Hammel József 1918-ban született
Karcagon. Apja szabó volt. A 8 gyerme-
kes családban hamar szükség volt dol-
gos kézre. Nem akart szabó lenni, a fény-
képészet vonzotta, így azt tanulta ki.
Budapesten gyermekfényképészként
dolgozott, de a szíve errefelé húzta,
Debrecenbe. A háborúban harcolt a
fronton, hadifogságba esett. Csak 1948-
ban térhetett haza, Debrecenbe. A cé-
get, ahol dolgozott, lassan államosítot-
ták. Unokatestvére a Debreceni Napló-
nál dolgozott, õ is ott kapott korrektori
állást. Amikor a nyíregyházi lap átjött
Debrecenbõl, akkor õ is vele tartott. Itt a
korrektorság mellett õ lett az elsõ sajtó-
fotós, aki nyugdíjaskoráig számtalan ké-
pen örökítette meg a város, a megye vál-
tozását, fejlõdését. Nyíregyházi képei hû

tükröt adnak személyes örömöknek, bá-
natnak. Több ezer fotóját és azok nega-
tívjait a Jósa András Múzeumnak ado-
mányozta. Érdemes érte betérni a mú-
zeumba. A várostörténeti fotósorozat
unikum, különleges vizuális kiegészíté-
se az elbeszélt történelemnek. Hammel
József mûvészi fotóival hozzájárul a vá-
ros vizuális rekonstruálásához, lokálpat-
riotizmusunk erõsítéséhez.

ÖRVENDEZNEK A GÖRÖGKATOLIKUSOK

  Püspökké szentelték múlt csütörtökön Szocska A.
Ábelt. A korábbi apostoli kormányzó a görögkatolikus
Nyíregyházi Egyházmegye új megyés püspöke lett. A
Szentatya még húsvét után egy héttel hirdette ki, hogy
Kocsis Fülöp metropolita és Orosz Atanáz miskolci me-
gyés püspök mellett, újabb magas rangú hierarchája lett
a magyar görögkatolikusoknak.

A szentelést lenyûgözõ egyházi pompával végezték: így
vonultak át a papok és magas rangú egyházi méltóságok a
püspöki hivatal épületébõl a Szent Miklós templomba. A
világi méltóságok mellett 40 püspök és összesen 90 pap
jött el határon innen és túlról, hogy részt vegyen Szocska
A. Ábel felszentelésén. De természetesen Róma képvise-
letében a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége is
megjelent és Erdõ Péter bíboros is osztozott a magyar gö-
rögkatolikusság örömében.

TELJES JOGKÖRREL RENDELKEZIK

Az új görögkatolikus püspök kinevezésérõl a Szent-
atya döntött még hetekkel korábban. – Nagyhéten szer-
dán tisztelt meg ezzel a Szentatya és megkérdezte, hogy
elfogadom-e. Nyilván ez meghatja az embert, mert erre
nem készülhet fel, de nagyon jó érzéssel töltött el, hogy
engem, méltatlan embert, ilyen feladatra választott ki a
Szentatya – mondta a Nyíregyházi Televíziónak Szocska
A. Ábel megyés püspök, aki a szentelés bonyolult stáci-
ói során elsõként a máriapócsi bazilikában tett hitval-
lást. Csütörtök délelõtt pedig Nyíregyházán egy szent
liturgia keretében Kocsis Fülöp metropolita, Orosz Ata-
náz miskolci megyés püspök és Cyril Vaszil’ érsek, a
Keleti Egyházak Kongregációjának titkára szentelte fel.
– A szentelés a püspök kézföltételével történik. Szent

Pál arról ír, hogy az apostolok is így adták át a hatal-
mat, és így megy azóta is. A pápák vissza tudják vezet-
ni Péterig a kézföltételeket, és a püspökök is valame-
lyik apostolig – fogalmazott Polgári László pasztorális
helynök.

  Szocska A. Ábel eddig apostoli kormányzóként irá-
nyította a Nyíregyházi Egyházmegyét. Ez a méltóság lé-

SZOCSKA A. ÁBELT NYÍREGYHÁZI MEGYÉS PÜSPÖKKÉ SZENTELTÉK

nyegében megegyezik egy püspök hatáskörével, de pap-
szentelésre nem jogosította fel. Mostantól kezdve erre
is felhatalmazást kap az új hierarca. A magyar görögka-
tolikusoknak a szenteléssel két püspökük és egy érse-
kük lett, akik részt vesznek a Magyar Püspöki Kar mun-
kájában is.    

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)



SPORT

2018. MÁJUS 18.14

12MÁJUS
SZOMBAT

12MÁJUS
SZOMBAT12MÁJUS

SZOMBAT

13MÁJUS
VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓMájus 19., szombat Zrínyi Tiszavasvári

úti tornaterme, II. Mr. Tus Kupa birkó-
zóverseny
Május 20., vasárnap 15.00 Városi Sta-
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Május 20., vasárnap 18.00 Fatum Nyír-
egyháza–Vasas nõi röplabdamérkõzés
közvetítése

AMATÕR TENISZVERSENY
A SZÉSE pályán rendezték a Decath-

lon Kupa teniszversenyt amatõrök ré-
szére. Több kategóriában is nagy csa-
tát vívtak a játékosok. Eredmények:
Férfi egyéni: 1. Hunkó József, 2. Weisz
Viktor, 3. Weisz Roland. Vegyes páros:
1. dr. Kopcsáné Szalontai Eszter–Sza-
lóki Péter, 2. Pethõné Csernyus Beat-
rix–Tölgyes István, 3. Márkus Regina–
ifj. Juhász József. A betétszámként meg-
rendezett férfi vigaszágon László Ben-
ce gyõzött.

EZÜSTÖS ÜLÕRÖPISEK
Nyíregyházán került sor az ülõröp-

labda magyar bajnokság felsõházi rá-
játszásának második és egyben befe-
jezõ fordulójára. A címvédõ Nyíregy-
házi Sportcentrum elsõ mérkõzését 3:0-
ra nyerte a Tatabánya ellen, majd a Ki-
kindától vereséget szenvedtek a mie-
ink. A döntõben ismét találkoztak a fe-
lek és a szabolcsi gárda két szettet meg-
nyert, de ez kevésnek bizonyult a baj-
noki gyõzelemhez, így Erdõsné Balogh
Erika együttese ezüstérmes lett.

EREDMÉNYES VÍVÓK
Az NYVSC Kard és Kerekesszékes

Vívó Szakosztályának fiatal versenyzõi
eredményesen szerepeltek a kardozók
országos bajnokságán a serdülõ korosz-
tályban. Együd Eszter egyéni 5. helye-
zést ért el, a lánycsapatunk (Együd Esz-
ter, Halász Panna, Németh Eke Lilla,
Nyíri Villõ) a 6. helyen, a még csak jö-
võre serdülõkorú fiú kardcsapatunk
(Balc Dávid, Godó Frigyes, Szántó
Dávid, Varga Zalán) az elõkelõ 7. he-
lyen végzett.

UTÁNPÓTLÁSVERSENY
A nyíregyházi MARSO Tenisz Cent-

rumban zajlott az L12, F12 és L18 kor-
osztályos MARSO Kupa, amelyre össze-
sen közel harminc fiatal teniszezõ neve-
zett be. Az L18 és az F12 korosztályok-
ban volt kikért izgulni, hiszen több nyír-
egyházi induló is rajthoz állt. A 18-as
korosztályban kettõs hazai gyõzelem
született Zöldi Alíz és Salamon Eszter sze-
mélyében, míg a 12-es korosztályban a
fiúk közül a nyíregyházi Juhász Bence a
dobogó harmadik fokára állhatott.

SOHA ROSSZABB IDÉNYT!
KÉT ÉREMMEL ZÁRTA A SZEZONT A FATUM NYÍREGYHÁZA

A kupagyõzelem után a bajnokságban
ezüstérmes lett a Fatum Nyíregyháza. A
nõi röplabdaegyüttes sikeres szezont tud-
hat a háta mögött, jövõre pedig szeretne
még elõrébb lépni.

A Békéscsaba elleni kupadöntõben még
meglepetés volt a Fatum Nyíregyháza gyõ-
zelme, a bajnokságban aztán bizonyította
az együttes, hogy nem egyszeri jó teljesít-
ménynek volt köszönhetõ a siker. A Vasas

– Az a feltételrendszer, az a sportcsar-
nok, ami Nyíregyházán van, a világ bár-
melyik részén megállná a helyét. A lányok-
kal amikor elkezdtünk dolgozni, nagyon
hamar kialakult az összhang és jött is a si-
ker. Sokáig veretlenek voltunk, de a leg-
fontosabb az volt, hogy bejutottunk a dön-
tõbe, és ott is egy mérkõzést leszámítva
szépen teljesítettünk. Utólag visszagondol-
va jól döntöttem, amikor igent mondtam a
Nyíregyháza hívó szavára, örülök, hogy
mind a két fél elégedett volt, így bár más
csapatoktól is kaptam ajánlatokat, gyorsan
megállapodtunk a folytatásról – mondta
Hollósy László vezetõedzõ.

A klub vezetése már megkezdte a tár-
gyalásokat a jövõt illetõen. A keretben lesz-
nek változások, szeretnék úgy megerõsíte-
ni az együttest, hogy jövõre ismét mindkét
fronton döntõt játszhasson.

A bajnoki érmeket dr. Kovács Ferenc, az
MRSZ elnöke adta át

és az Újpest magabiztos legyõzése után a
fináléban egyszer a címvédõ Békéscsabát
is sikerült két vállra fektetni. Hollósy Lász-
ló a kupadöntõ elõtt érkezett Nyíregyhá-
zára. A vezetõedzõrõl kevesen tudják, hogy
részben hazatért, dédnagyapja, illetve nagy-
apja ugyanis a szabolcsi megyeszékhelyen
élt. A tréner munkájával elégedett a klub ve-
zetése, így szerzõdést hosszabbítottak a fe-
lek. Ennek értelmében az idei szakmai stáb
vág neki a következõ idénynek. A szurkolók végig buzdították a csapatot
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PROGRAMOK FELVÉTELI A VIKÁRBA
Felvételt hirdet a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mû-

vészeti Iskola. Június 14-én és 15-én 14.00–18.00 óra
között meghallgatáson vehetnek részt azok a gyere-
kek, akik a 2018/19-es, szeptemberben kezdõdõ új
tanévben zenét szeretnének tanulni a nagy múlttal
rendelkezõ intézményben. Részletek: www.vikarzene-
iskola.hu.

JÓTÉKONYSÁGI ELÕADÁS
Az Elsõ Nyíregyházi Lions Club meghívására Berecz

András Kossuth-díjas ének- és mesemondó Ha vagyunk
– legyünk! címmel tart elõadást Nyíregyházán június
12-én 18.00 órától a Megyeháza Bessenyei nagyter-
mében.

A bevételt a Lions Club a jótékonysági tevékenysé-
gére fordítja. Jegyrendelés: 42/506-520, 30/545-4632.
Jegyvásárlás: Vásárhelyi László AMI (Bethlen G. u. 30.).

RÉGÉSZET NAPJA
A Régészet Napja alkalmából várja az érdeklõdõ-

ket a Jósa András Múzeum május 25-én – Ásatási ka-
land, kaland az ásatáson! Busszal, kerékpárral és egyé-
nileg. Programok: varázsol a restaurátor – a kincs útja.
Régészeti „helyszínelés” kontra kísérleti leletrajzolás.
„Így ásunk mi” – ásatás bemutatása, ahogy a régé-
szek látják. Viselet és fegyverek a honfoglalás korá-
ban – interaktív bemutató. További részletek és az in-
dulás idõpontjai: www.nyiregyhaza.hu.

Május 18-án, pénteken kezdõdik a városnapi prog-
ramsorozat – hangzott el a rendezvény hétfõi sajtótájé-
koztatóján. Dr. Ulrich Attila alpolgármester kiemelte,
Nyíregyháza újratelepítésének 265. évfordulója alkal-
mából a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nem-
zeti értékek értékgondnokainak emléklapokat adnak át
pénteken 9 órakor, ezt követi majd a „Rímekbe faragott
értékek” címû verspályázat ünnepélyes eredményhirde-
tése 10 órakor. Kora délután pedig ünnepi közgyûlést
tartanak. Dr. Ulrich Attila hangsúlyozta: – Ennek az egyik
csúcspontja az lesz, hogy egy szándéknyilatkozatot ír
majd alá dr. Kovács Ferenc polgármester Bielsko-Biala
itt lévõ küldöttségével arra vonatkozóan, hogy június-

ban egy partnervárosi szerzõdés születik a két város
között. Szombaton gasztroudvar, bábszínházi elõadás,
táncbemutatók és Szelektív Szombat is lesz a belváros-
ban – mint azt múlt heti számunkban részletesen olvas-
hatták. Délután fél 4-kor mutatják be (és osztják ki) a
Kossuth téren a város tortáját, az 1000 szeletes, a tirpák
ízvilágot idézõ tejszínes meggyes prószatortát idén is a
sipkaysok készítik el Strankula Katalin mestercukrász
vezetésével. Május 19-én délután pedig Opitz Barbi,
Korda György és Balázs Klári, valamint Kasza Tibi kon-
cert is lesz a téren. (A rendezvény részletes plakátja a
11. oldalon.)

(Szerzõ: Dér Vivien)

VÁROSNAPOK A HÉTVÉGÉN

A sajtótájékoztatón – melyet dr. Ulrich Attila alpolgármester és Petró Árpád, a THG ügyvezetõje tartott – már
megkóstolhatták a tejszínes meggyes prószatorta „prototípusát”

KERÁMIAKIÁLLÍTÁS. Gyarmati Judit keramikus kiállí-
tása látható hétköznapokon 8.00–16.00 óráig a Butykai
Közösségi Ház és Szabadidõ Központban.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: május 19-én 10.00: Babaangol. 22-
én 14.00–16.00: Gyermeknapi ajándék készítése. 23-án
14.00: Dallamos mesék gyerekeknek. 24-én 14.00–16.00:
Dallamról dallamra – mesehallgatás.

VITÉZ LÁSZLÓ KALANDJAI. A Burattino Bábszínház
elõadása: május 19-én 16.00: Vitéz László kalandjai. Hely-
szín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

BUDDHIZMUS, A LEHETÕSÉGEK MÛVÉSZETE – Por-
koláb Péter, Láma Ole Nydahl által felhatalmazott tanító
elõadása a tibeti Gyémánt Út buddhizmusról május 19-
én 17.00 órától a Labor Caféban (Szarvas u. 1–3.). Tanítás,
kérdések-válaszok, meditáció.

PÜNKÖSDI ORGONAHANGVERSENYRE várják az ér-
deklõdõket május 20-án 18.00 órakor az evangélikus nagy-
templomba. Közremûködik: Méhes Balázs tiszakécskei or-
gonamûvész. Mûsoron: Bach, Mendelssohn-Bartholdy,
Liszt, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt mûvek. A belé-
pés díjtalan.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Május 22-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd,
énekelj! 25-én 10.00: Kerekítõ.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA rendezvénysorozat. Május 22-
én 14.00: Az idõskorban jelentkezõ pszichés problémák.
Elõadó: dr. Erdélyi Ágnes fõorvos. Helyszín: Római Kato-
likus Plébánia és Társszékesegyház díszterme.

EMLÉKEZÉS AZ ÉDESANYÁKRA. A Jósavárosi Irodalmi
Kör Ratkó József gyönyörû verssorával kezdi május havi
foglalkozását: „Az anyák halhatatlanok”. Emlékek felidé-
zésével, versekkel, énekekkel emlékeznek az édesanyák-
ra május 23-án 10.00 órai kezdettel a Nyírség Könyvtár
Alapítvány helyiségében (Ungvár stny. 5.). Témavezetõ:
Bacskó Mária irodalom szakos tanár.

SENIOR ÖRÖMTÁNC május 23-án 11.00 órától a Váci
Mihály Kulturális Központban.

20. TÖRTÉNELMI ELÕADÁSSOROZAT. A Deák Ferenc
Akadémia Egyesület elõadássorozata – „Legújabb kutatási
eredmények a magyar történelembõl”. Rákosi Mátyás és
börtönévei – május 23-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Elõadó: dr. Ungváry Krisztián történész.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – betekintés megyénk kutató-
inak munkáiba. Május 24-én 16.30: Az Erdélyi Helikon
vonzásában: Áprily, Reményik, Dsida c. elõadás. Elõadó:
Karádi Zsolt. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

TORTÚRA – krimi 18 éven felülieknek május 24-én
19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. William

Goldman darabja, Stephen King regénye alapján! Szerep-
lõk: Árpa Attila, Balázs Andrea, Németh Gábor (Karinthy
Színház).

FARKAS T. ÉVA KIÁLLÍTÁSA a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Megtekinthetõ: május 25-éig.

SZÍNEK ÉS ÁRNYÉKOK – irodalmi utazások határon
innen és túl. Bodnár István író könyvbemutatója és vetí-
tettképes elõadása május 25-én 16.00 órától a Városma-
jori Mûvelõdési Házban. Moderátor: Karádi Zsolt. Közre-
mûködik: Gál Ludmilla textilmûvész és Dézsi Darinka
színmûvésznõ.

APRAJA-NAGYJA VLAMI – NYÍRSÉG GÁLA. A Vásár-
helyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola néptáncgálája
május 25-én 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban.

PULYABÁL – gyermek és ifjúsági térségi néptánctalálkozó
május 26-án a Váci Mihály Kulturális Központban.

FILMNAPOK. Országos Természet- és Környezetvédel-
mi Filmnapok május 26-án a Krúdy Gyula Art Moziban.
10.15: A természetfilmezés magyar klasszikusai – dr.
Drabancz M. Róbert elõadása. 10.30: Vad Kunság – A
Puszta rejtett élete. 11.30: Gemenc – Az árterek világa.
12.35: Vad Balaton. A belépés díjtalan!

TEXTILMÛVÉSZET. Nemzetközi Textilmûvészeti Kon-
ferencia és Kiállítás május 26-27-én a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Megnyitó: 9.00 órától. A kiállítás megtekint-
hetõ: június 9-éig.

TÁNCDAL ÉS MAGYAR NÓTA mûsor Rozsnyai György
énekes szervezésében, május 26-án 14.00 órától a Város-
majori Mûvelõdési Házban. Fellép 7 megyei kötõdésû elõ-
adómûvész. Érdeklõdni: 20/525-3165.

AZ IDÕ EGÉSZE – Kósa Ferenc Kossuth- és Balázs Béla-
díjas, Prima Primissima-díjas, érdemes mûvész, filmren-
dezõ fotókiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában és a
Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: június 23-áig, kedd-
tõl szombatig 9.00–17.00 óra között.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„BENCZI GYULA HÍRES HEGEDÛJE
SÍRTA A TALPALÁVALÓT...”

Száz évvel ezelõtt hunyt el Benczi
Gyula, akit Krúdy is több alkalommal
és szívesen emlegetett írásaiban. Õ írta
róla például 1930-ban, hogy a híres-
sége Jókai Móréval vetekedett: „Akit
már Jókai se tudott meghódítani a re-
gényeivel, azt a szívbeteget, kedély-
beteget, általában tetszhalottat Benczi
Gyula vette kezelés alá”. Szintén
Krúdy szerint voltak olyanok, akik két-
napi járóföldrõl is eljöttek, csak hogy
Benczi játékában gyönyörködhesse-
nek, mások pedig csak azért házasod-
tak össze, hogy a lakodalmukban õ
húzza a Kállai kettõst.

A „Nyírség varázshegedûse” híres
cigányzenész családba született 1849-
ben. A magyar népzene szépségeinek rejtelmeibe ap-
ján kívül az országos hírû Patikárius Ferkó vezette be. A
pesti zenei konzervatóriumban az intézet vezetõje,
Hubert Károly ismertette meg a klasszikus zene szépsé-
geivel. Bandájával hangversenyezett Berlinben, London-
ban, Párizsban, Stockholmban, sõt még a cári udvarban
és a walesi herceg elõtt is sikert sikerre halmozott, de
legszívesebben Nyíregyházán játszott. „Sehol sem tud-
tak olyan igazán jól mulatni az emberek, mint Szabolcs-

ban, és Benczi Gyulának mulatós ven-
dég kellett, aki tokajival itatja a cim-
balmot, oldalba lövi a nagybõgõt, iszik
és dalol, de ha a cigány, a Benczi Gyu-
la megszólal, elhallgat és inni is elfe-
lejt, és csak hallgat”. Nyíregyházán is
sok helyen játszott, de a legszíveseb-
ben az egykori Európa szálló termei-
ben. A város kultúrtörténetébe is be-
muzsikálta magát. Zenekarának játé-
kával nyílt meg a színház 1894-ben,
de az õ dallamai köszöntötték a mil-
lenniumi esztendõt is.

Amikor 1918. május 21-én meghalt,
hét vármegye cigányai gyászolták. A
temetésén „öreg, fehérhajú hangászok
fölstimmelték a háromnapos tétlenség-

ben lehangolódott muzsikákat, ifjú cigánylegények fe-
kete csokornyakkendõt kötve, letörölték a háromnapos
port hegedûikrõl és kétes lebujok, meg füstös kávéhá-
zak helyett egy szomorú ház elõtt sorakoztak sorba, hogy
mesterüknek [...] elhúzzák azt a bizonyos egy-két utol-
só nótát, amelyiknél utolsóbbat a legmulatósabb úrnak
sem húz e földön cigány”.


