
2 NAPRÓL NAPRA

GYERMEKNAP FESZTIVÁL

4 13

XXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM
2018. MÁJUS 25.

PLAKÁTOK.
Bár letelt a választási
plakátok eltávolítására
megadott határidõ, jó
pár helyen lehet
találkozni a voksolásra
buzdító ragaszokkal.
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BÖLCSÕDÉK.
Ebben az évben
összesen mintegy 280
millió forintot fordít
Nyíregyháza bölcsõ-
dék fejlesztésére.

JÖVÕ HÉT SZOMBATON NYIT A STRAND

Kezdõdik a visszaszámlálás, már nem kell sokat aludni, és megnyitja kapuit a
nyíregyházi Parkfürdõ: június másodikától várják a kikapcsolódni, csobbanni vá-
gyókat. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. a nyitás hétvégéjén (szombaton és vasárnap)
akcióval is kedveskedik: a tíz éven aluliakat ingyen engedik be aznap. Ennek azon-
ban feltétele a gyerekek születési dátumát igazoló, fényképes dokumentum fel-
mutatása. Persze sok érdekes program is várja majd a vendégeket: ingyenes bú-
várkodási lehetõség, lesz zumba és aquatorna, a nagyobbaknak pedig életmód-
tanácsadást biztosítanak. A Parkfürdõ június 2-ától – a nyári szezonban – a hét
minden napján 9-tõl 20 óráig tart nyitva.

KITÁRULNAK A FÜRDÕ KAPUI A NYÍREGYHÁZI NYUGDÍJASOKNAK
Mint arról korábban beszámoltunk: a Nyíregyházi

Sportcentrum Nonprofit Kft. sikeres pályázatot nyújtott
be 2018. év elején az Emberi Erõforrások Minisztériuma
által kiírt és a Magyar Szabadidõsport Szövetség által
kezelt „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program-
hoz” kapcsolódóan. A program célja a sportlétesítmények
szabad hozzáférés lehetõsége biztosításának támogatása
a nyíregyházi nyugdíjasok számára, amely az ígéretek-
nek megfelelõen május végén indul(t).

A témában a csütörtöki sajtótájékoztatót megelõzõen
kapott részletes kommunikációs anyag szerint a pályá-
zaton elnyert összeg bruttó 15 millió forint, amibõl a pá-
lyázó 12 millió forintot fordít a szolgáltatások megvásár-
lására, a fennmaradó 3 millió forintból a program szak-

mai elõkészítését, informatikai hátterének fejlesztését,
nyomdai munkálatait, a program megvalósítását, koor-
dinálását, valamint a kötelezõ nyilvánosságbiztosítását
finanszírozza.

AZ ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDÕBEN

A program kedvezményezettjei a lakcímkártyájuk sze-
rint nyíregyházi illetõségû nyugdíjasok, akik egyszerre
egy jegyet igényelhetnek, s ha marad (és az elsõt kihasz-
nálták), újra kérhetnek. Az elérhetõ egész napos úszási,
gyógyfürdõzési szolgáltatásokat a kedvezményezettek a
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. – mint Szolgáltató – által üze-
meltetett nyíregyházi Aquarius Élmény- és Parkfürdõben
vehetik igénybe.

TÍZEZER JEGY
A Szolgáltató 10 000 darab sorszámozott úszó- és fürdõje-

gyet (továbbiakban: jegy) bocsát ki 1200 Ft/db bruttó értékben
a nyíregyházi nyugdíjasok részére 2018. május 29-étõl, kedd-
tõl kezdõdõen, de ez az igénylõknek nem kerül pénzbe! A
jegyek igénylési idõszaka a tervek szerint június 30-ig tart, de
amennyiben eddig nem fogy el a 10 000 jegy, az igénylés
idõszaka egy-egy hónappal újra és újra meghosszabbodik
addig, míg az összes jegy el nem fogy, de legkésõbb novem-
ber 30-áig. Ehhez viszont a helyszínen regisztrálni kell bizo-
nyos okmányok felmutatásával, s (kizárólag munkanapokon)
máris igénybe lehet venni az egész napos úszó- és fürdõszol-
gáltatást, de a különdíjas szolgáltatások (szauna, gyógy-
szolgáltatás, étkezés stb.) használatára nem jogosít.

(Részletes feltételek az 5. oldalon.)

A betelepítésre, mondhatni a város újjáalapítására emlékeztünk az elmúlt hétvégén. A színes programnak egyaránt
része volt a fõhajtás a múlt elõtt például az értéktár bõvítésével, míg a Szelektív Szombat révén igazi ünnepi
kavalkád alakult ki rengeteg sztárfellépõvel, ezerfelé szelt várostortával, családokat, fiatalokat megmozgató prog-
ramokkal. Részletes képes beszámolónk a 8-9. oldalon. Fotó: Kohut Árpád
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FOLYTATJA A MUNKÁT
AZ ÁLLAMTITKÁRBÁNKIS KIÁLLÍTÁS

330 magyar munkásságát bemuta-
tó tudománytörténeti vándorkiállítás
nyílt a nyíregyházi Bánki Donát Mû-
szaki Középiskolában és Kollégium-
ban.  A különleges tárlat 2012 óta jár-
ja az országot, a Bánkiban június 2-
áig tekinthetõ meg.

EGYIRÁNYÚSÍTÁS
Lakossági kérésre egyirányúsítot-

ták a Kertvárosban a Hegyi utcát a
Derkovits utca felõl a Rozsnyó utca
irányába. Kérik a városlakókat, itt (is)
körültekintõen, a megváltozott for-
galmi rendnek megfelelõen közle-
kedjenek.

MÛVÉSZETI FESZTIVÁL
Idén is megtartották a fogyatékkal

élõk mûvészeti fesztiválját Nyíregyhá-
zán. A rendezvényt 16. alkalommal
hívta életre a Móricz Zsigmond Mû-
velõdési és Ifjúsági Ház. A fesztivál
produkcióit idén is szakmai zsûri érté-
kelte.

LÁNYKÉRÉS
Váratlan esemény, egy lánykérés

szakította félbe a koncerteket a FÕHE
Fesztivál pénteki napján. A szerencsés
hölgy több ezer ember elõtt mondott
igent a nagy kérdésre. Sok boldogsá-
got kívánunk a két ifjú szerelmes fesz-
tiválozónak!

IZRAEL 70
A világ minden pontján programokat

és ünnepi megemlékezéseket szervez-
tek Izrael Állam újjászületésének 70. év-
fordulója alkalmából. Nyíregyházán ün-
nepélyes faültetéssel kezdõdött a ren-
dezvény, melyet a megyeházán törté-
nelmi és kulturális elõadások követtek.

CITERAREKORD
Megdõlt a legtöbben együtt citerá-

lók magyar rekordja. Nagykállóban
161 zenész játszott egy idõben közö-
sen az õsi hangszeren. Hét megyébõl,
Nyíregyházáról és Erdélybõl is jöttek
a citerások, akik a kállai kettõs közis-
mert dallamát játszották el.

PÜNKÖSDÖLÉS
A pünkösdi hosszú hétvégén is szí-

nes programok fogadták az érdeklõdõ-
ket a Sóstói Múzeumfaluban, ahol
nemsokára felújítási program kezdõ-
dik. Népi gasztronómia és kézmûves
bemutatók, íjászat és népijáték-udvar
várta a látogatókat.

GYÛRÛVEL BIRKÓZTAK
Egy férfi ujjára szorult gyûrû eltávo-

lításához kérték a nyíregyházi hivatá-
sos tûzoltók segítségét a Jósa András
Oktatókórház ügyeletén hétfõ délután.
A tûzoltók kéziszerszámok és korongos
vágó segítségével távolították el a kari-
kagyûrût. Személyi sérülés nem történt.

Letették az esküt és átvették kinevezé-
süket Áder János köztársasági elnöktõl az
Emberi Erõforrások Minisztériumának
(Emmi) államtitkárai kedden – közölte a
minisztérium az MTI-vel.

A közlemény szerint Rétvári Bence
parlamenti államtitkár, Latorcai Csaba
közigazgatási államtitkár, Pacsay-Tomas-
sich Orsolya kabinetfõnök, nemzetközi
ügyekért felelõs államtitkár, Nagy Ani-
kó egészségügyért felelõs államtitkár,
Novák Katalin család- és ifjúságügyért
felelõs államtitkár, Szabó Tünde sportért
felelõs államtitkár, Vitályos Eszter euró-

pai uniós fejlesztésekért felelõs államtit-
kár, Fülöp Attila szociális ügyekért és
társadalmi felzárkóztatásért felelõs ál-
lamtitkár, Fekete Péter kultúráért felelõs
államtitkár.

A minisztérium tájékoztatása szerint
Bódis József oktatásért felelõs államtitkár
rektori megbízatásának lejárta után, július
elsejével veszi át kinevezését.

Dr. Szabó Tünde (FIDESZ-KDNP), a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei 1. választó-
kerület (Nyíregyháza) nemrégiben megvá-
lasztott országgyûlési képviselõje tovább-
ra is államtitkárként dolgozik majd.

(MTI)

PLAKÁTOK: GYORS RAGASZ-
TÁS, LASSÚ LESZEDÉS

Bár bõségesen letelt a választási plaká-
tok eltávolítására megadott egy hónapos
határidõ, olvasóink jelzése szerint jó pár
helyen még mindig lehet találkozni a vok-
solásra buzdító ragaszokkal. Falragaszt is
írhatnánk, de a felület változatos: oszlo-
pokat, trafóházakat s még számos, elvi-
leg nem is erre a célra szolgáló helyszínt
csúfítanak.

A szerkesztõségünkhöz érkezett kérdé-
sek szellemében megkerestük a város cím-
zetes fõjegyzõjét, aki a választási eljárás-
ról szóló törvény 144. paragrafusának 7.
pontját idézte, mely a plakátok vonatko-
zásában egyértelmûen fogalmaz: az, aki
elhelyezte, vagy akinek érdekében elhe-
lyezték, a szavazást követõ 30 napon be-
lül köteles eltávolítani, vagy ennek elma-
radása esetén az eltávolítás költségét vi-
selni. Márpedig ezen jócskán túl vagyunk,
április 8-ától számítva az egy hónapon. Dr.

Szemán Sándor hozzátette: az eltávolítás
megítélése szerint folyamatban van és jól
halad, de vannak még hiányosságok.

A témában a NYÍRVV Nonprofit Kft. ve-
zetõjét is megkérdeztük. Ignéczi Csabáné
ügyvezetõ úgy tájékoztatott, hogy bár nem
kötelességük, mivel más egyéb munkák
miatt (például parkosítás) egyébként is be-
járják a várost, ahol ilyen jellegû falraga-
szokat találnak, igyekeznek leszedni. Meg-
látása szerint fõként az oszlopok fertõzöt-
tek még, s több helyen ismeretlenek el-
kezdték a bontást, de félsikerrel: a város-
képet csúnyítva ázottan, tépetten lenge-
deznek a szélben. Ami azt illeti: túl azon,
hogy ez nem a városüzemeltetõ cég dolga
törvényi elõírás szerint, arról is árulkodik,
aki sebesen ragasztotta, leszedni viszont
már lassan sincs kedve. Õk elvileg várhat-
ják a számlát, bár a gyakorlat szerint nem
ez az elsõdleges, hanem a lejárt szavatos-
ságú hirdetmények eltüntetése.

Dr. Szabó Tündét április 8-án választották meg a nyíregyháziak országgyûlési képvi-
selõnek. Államtitkári kinevezését Áder János köztársasági elnöktõl vette át
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EGYRE TÖBB HELYEN LÁTSZIK A FRISS ASZFALTCSÍK
Tucatnyi helyen láthatnak munkásokat és gépeket Nyír-

egyházán. Egyszerre zajlanak ugyanis útépítések, út- és jár-
dafelújítások városszerte önkormányzati pályázatok és sa-
ját erõs beruházások révén – s ez még csak a kezdet. Az
alábbiakban összegyûjtöttük a jelenleg folyó beruházáso-
kat a hét közepi állapot szerint, s hozzácsatoltuk a Magyar
Közút ránk vonatkozó friss információit is. Ami mindben
közös: kérik a járókelõk és az autóvezetõk megértését, fo-
kozott figyelmét, s hogy ne megszokásból közlekedjenek.

EGGYEL KEVESEBB FÖLDÚT!

Elkészült (az ígéreteknek megfelelõen idõben, pünkösd-
re) a Csiha Kálmán utca, befejezõdött az aszfaltozás, már
csak a tereprendezés van hátra. Elmondhatjuk, hogy eggyel
kevesebb Nyíregyházán a földutak száma. Mint ismert:

az elõzõ városvezetõi ciklussal együtt már közel 100 út
készült el – egyebek mellett a belváros teljes „pormente-
sítésével” és jelentõs külvárosi szakaszok aszfaltozásával.

JÁRDÁK ITT ÉS OTT

Jelenleg ezeken a helyszíneken építik (át) a járdákat, de
ettõl sokkal több ponton zajlanak majd munkák õszig:

– Elkezdõdött  a  Pazonyi téri járda  felújítása, jelenleg
a szegélybontási munkálatok zajlanak.

– A Korányi Frigyes utcán folyamatban van a járda asz-
faltozása. Szerdán a korábban ideiglenesen kialakított
buszmegálló visszakerült az eredeti helyére.

– Az Eperjes utcai járdaépítés során ezen a héten átépí-
tik és szintbe helyezik az aknákat, ezt követõen kezdõd-
het meg az aszfaltozás.

– A Stadion utcán már a járda pályaszerkezetét építik,
és párhuzamosan zajlanak a szegélybontási, -építési mun-
kálatok is.

CSÁRDA, SÉTÁNY, TÓ

Továbbra is részleges forgalomkorlátozásra kell számí-
tani a Csárda utca építési munkálatainál Borbányán, vala-
mint Nagyszálláson a Sétány utcában. A Tó utcán a jelen-
legi munkafázisban a szegély bontása, építése, fugázás,
és a nyomvonal miatt szükséges fakivágás zajlik.

SÓSTÓI ÉPÍTKEZÉSEK

Túl azon, hogy modernizálódott a Csiha Kálmán utca, a
térségben több helyen is gépeket látni mostanában:

– Részleges forgalomkorlátozás van érvényben Sóstó-
gyógyfürdõn a Zsuzsanna és Zivatar utcában.

– A  Mária utcában az útpályaszerkezet és a zúzottkõ
alap építése van folyamatban.

– Sóstóhegyen a Mogyoró utcában a korábbi kedvezõt-
len idõjárás miatt továbbra is a szegélybontás és padka-
nyesés zajlik.

– Ezen a héten a Templom utcában is elkezdõdtek az
útépítési munkálatok.

OROSON NÉGY UTCÁBAN

Oroson egyszerre négy helyen kérik a lakosok türelmét
a kivitelezõk, a programok különbözõ fázisnál tartanak.

– A Füzes utcában folytatódik az útburkolatalap építé-
se, ideiglenes forgalomkorlátozás mellett.

– A Platán utcában a szegély építése, fugázás, és a
közmûfedlapok szintbehelyezése zajlik.

– A Tiszafa utcában szegélyépítés, fugázás van folya-
matban.

– Az  Ezüstfenyõ  utcában az útpályaszerkezetet építik
lokális forgalomkorlátozás mellett.

BONTJÁK AZ OSZLOPOKAT ÉS AZ UTAT

A Nyírtávhõ friss jelentésében tervezett és azonnal szük-
séges beavatkozás is van: eltûnnek részben a városképet
csúnyító légvezetékek, és egy problémát is orvosolnak.

– Jó ütemben halad a távfûtési vezeték építése a Szegfû
utca István és Hunyadi utca közötti szakaszán. Jelenleg is
a tartóoszlopok bontása van folyamatban, ezért az Ibolya
utcán forgalomkorlátozásra kell számítani a Hunyadi és a
Géza utca közötti szakaszon. Az István és a Géza utcán
továbbra is biztosított a közlekedés, de egyes pontokon
átmeneti forgalomkorlátozás elõfordulhat.

– A Május 1. téren fel kellett bontani 10 négyzetméter
zúzottköves parkolót és 12 négyzetméter aszfaltutat egy
távhõvezeték-meghibásodás miatt. A helyreállítási mun-
kálatok elõreláthatóan még ebben a hónapban befeje-
zõdnek.

ÉPÍTENEK ÉS JAVÍTANAK

A  Nyírségvíz Zrt. az alábbi utcákban végez építési, ja-
vítási vagy rekonstrukciós munkálatokat:

– A Bottyán u.–Derkovits u. csomópontban a meglévõ
hálózat felújítása során, a keresztezõdésben lévõ 600 mm
átmérõjû vezetékek, csatlakozások, tolózárak felújítása
zajlik. A jelenlegi munkafázisban a Derkovits utca felõl
érkezõ gépjármûveket egy parkolón keresztül táblákkal
terelik a Bottyán utca irányába. Kérik az arra közlekedõ-
ket, hogy körültekintõen vezessenek.

– A Zsálya utcában (Borbánya) a múlt heti esõs idõjárás
miatt továbbra is a burkolat helyreállításán dolgoznak.

– Az Árpád utca 52–54. szám alatt járdabontásra volt
szükség egy bekötõ vezeték cseréje miatt. A munkálatok
a hónap végéig tartanak.

– Nyírszõlõsön a Csabagyöngye utcában munkana-
pokon 8.00–15.30 között szakaszos útlezárásra kell szá-
mítani. A munkaterület 30–50 méter szakaszt érint. Elõre-
láthatólag a munkálatok június közepéig tartanak.

– Kistelekiszõlõben a Lejtõ és a Kocsis utca keresztezõ-
désében várhatóan hét végére készül el a végleges hely-
reállítás.

– A Szamóca utcai (Oros) építési munkálatok során mun-
kanapokon 7.00–15.00 óra között továbbra is csak a gyalo-
gos közlekedés biztosított. A közlekedés fenntartását félpá-
lyás, szakaszos útlezárással biztosítják. A munkálatok ezen
az útszakaszon várhatóan június elejére befejezõdnek.

– A Felhõ közben (Oros) még folynak a munkálatok.
Kisebb közlekedési fennakadásra 8.00–17.00 között lehet
számítani (munkagépek, építõanyag, kitermelt föld aka-
dályozhatja átmenetileg a közlekedést), de munkanapokon
17 órára a teljes helyreállítás megtörténik.

AZ ÁLLATPARK OLDALÁNÁL

Az „Erdei sétány és ökológiai sétaút építése” projekt ke-
retein belül az állatpark hátsó kerítése mellett haladó  új
gyalog-kerékpárút  építése nem jár tartós forgalomkorláto-

Idén mintegy 160 kilométernyi közút újul meg térsé-
günkben, s ebbõl több fejlesztés is érinti Nyíregyházát –
hangsúlyozta szerdai sajtótájékoztatóján a Magyar Köz-
út megyei igazgatója. Csapó László kiemelte, már új bur-
kolatot kapott a nyírjestanyai bekötõút, de hamarosan
megújul a Bocskai utca kórház elõtti szakasza is.

Az országos közutak hossza a megyében 2266 kilo-
méter, s ezek egy része érinti a megyeszékhelyet is. Ez a
hálózat bonyolítja le a megye közúti forgalmának mint-
egy háromnegyedét. Vannak olyan útfelújítások, ame-
lyeket már befejeztek, de akadnak olyan szakaszok, ahol
még csak most adták át a területet a kivitelezõnek és
persze vannak olyan utak is, ahol az év második felé-
ben indulnak meg a fejlesztések – mondta sajtótájékoz-
tatóján a megyei igazgató. Csapó László kiemelte, idén
összesen mintegy 160 kilométer útszakaszt újít fel a

KÖZÚT: KÖNNYEBBEN A BOCSKAIN ÉS KÕLAPOS FELÉ IS

zással. Alkalmanként – hétköznap 7.00–17.00 óra között –
idõszakos forgalomirányítás mellett közlekedhetnek az
autósok a Kemecsei út érintett szakaszán. Ezen a helyszí-
nen a munkálatok várhatóan június végére fejezõdnek be.

Magyar Közút a megyében. Az uniós (TOP) projektjük
elsõ ütemében közel  24, a második  ütemben pedig 46
kilométernyi utat újítanak fel. A Magyar Közút 100 mil-
liárd forintos projektjében pedig mintegy 94 kilométer-
nyi út újul meg. – Most épül tovább a Nyugati elkerülõ,
tehát a 338-as út, amely az autópályát köti össze jelen-
leg a 36-os, majd a 38-as számú fõúttal és utána Nyír-
szõlõssel. Eddig a végcsomópontig, tehát Nyírszõlõs-
tõl Nyíregyházáig felújítjuk a teljes útvonalat. De már
megvalósult például a nyírjesi bekötõút rekonstrukció-
ja, ezen kívül Nyíregyháza belterületén is lesz néhány
idén elkészülõ felújítás. A 41-es út egy belvárosi sza-
kaszán például: a Bocskai utcán, a Nagykörúttól egé-
szen a Család utcáig. A Debreceni és a Tiszavasvári
úti felüljáró is új burkolatot kap majd, valamint a Kõla-
pos felé vezetõ utat is felújítja a Magyar Közút – nyilat-
kozta a megyei igazgató.

A Csiha Kálmán utca pormentessé vált

A Korányi ezen szakaszán már kátyúmentesen haladhatunk

Ennél az orosi utcánál is körvonalazódik már az új
pályaszerkezet

A Kemecsei úttal párhuzamosan halad az új gyalog-
kerékpárút
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ÕRÜLETES VÍZIPARK ÉS MOTOROS RING
A BELVÁROSBAN

Idén is megrendezi a Városi Gyermeknapot Nyíregy-
háza önkormányzata. Május 27-én, vasárnap 14 órától
minden gyermeket és felnõttet szeretettel várnak a bel-
városba. A Kossuth téri színpadon fellépõk váltják egy-
mást, lesz Talmácsi motoros ring és vízipark, arcfestés
és cukorágyú, de városunk az elsõ helyszíne a Családok
Éve országos roadshow-nak is.

Nyíregyháza önkormányzata május utolsó vasárnap-
ján két helyszínen is rendez gyermeknapi programokat.
Délelõtt a Kertvárosba várják a kicsiket és nagyokat, majd
14 órától kezdõdik a Városi Gyermeknap a belvárosban.
A Kossuth téri színpadon fellépõk váltják egymást, töb-
bek között a Vidám Manók együttes, Lulu bohóc, a RE-
flex Táncstúdió, a Street Dance School Divattánciskola,
a Handa-banda zenekar, de lesz bûvészshow is.

YAMAHÁN ÉS MOSZKVICSON

A Takarékpalota elõtti téren felépítik a Talmácsi Ring
mobil pályáját, ahol 50 köbcentis Yamahákkal ingyen mo-
torozhatnak a bátrabb gyerekek, a kisebbek pedig a láb-
bal hajtható retró Moszkvicsokat tekerhetik. A szökõkút
mellett Nyíregyházán elõször mutatják be a Talmácsi Ring
Víziparkját, amely így újdonság lesz a gyermeknapon.
Dr. Ulrich Attila alpolgármester kiemelte, a várost az a

megtiszteltetés érte, hogy itt indul az Emberi Erõforrások
Minisztériumának Családok Éve elnevezésû roadshow-
ja, a szervezõk két nagy sátorban szórakoztató játékok-
kal várják a látogatókat. A Gyermekszigeten pedig egész
délután zajlanak a kísérõrendezvények, többször eldör-
dül a cukorágyú, de lesz arcfestés és kézmûves foglalko-
zás, MediBall bemutató, valamint a Nyíregyházi Telepü-
lési Értéktárral is megismerkedhetnek a kicsik és a na-
gyok.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

(Fotó: archív)

TÁBOROK A JÓSÁBAN
Nyári táborok a Jósavárosi Mûvelõdési Házban

(Nyíregyháza, Ungvár sétány 33.) általános iskolások
részére naponta 7.30 és 16.30 között.

Tábori programok: kézmûves foglalkozások, erdei
és állatkerti séta, társasjátékok, strandolás.

A tematikus táborok a következõkkel egészülnek
ki:

Július 2–6.:  Városismereti és kézmûves tábor – is-
merkedés dr. Jósa András életével, múzeumlátogatás,
fonások, gyöngyfûzés.

Július 9–13.:  Zenei és kézmûves tábor – egyéni
hangszeres órák (zongora, furulya), sok éneklés, ne-
mezelés, papírmunkák, dísztárgyak készítése.

Július 16–20.:  Aerobik, mozgás és kézmûves tá-
bor – alapmozgások és lépések tanulása, kondipark,
úszás, gyaloglás, gipszöntés, gyöngyfûzés.

Részvételi díj: 16 000 Ft, mely a programok költsé-
geit és az ebédet tartalmazza.

Jelentkezési határidõ: legkésõbb a választott tábor
kezdése elõtt egy héttel, 5000 Ft elõleg befizetésével.

Információ: a Jósavárosi Mûvelõdési Házban szemé-
lyesen nyitvatartási idõben, telefonon a 42/448-005 és a
30/196-5685 számokon, illetve a josavaros@vacimuv.hu
e-mail-címen.

A táborok kellõ számú jelentkezõ esetén indulnak!
A változtatás jogát fenntartják!

A táborok az Egymásért-Családok Egyesületével
közös szervezésben valósulnak meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálko-

dási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályá-
zat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIR-
DETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat fenti
idõpontokig nyújthatóak be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.
nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy te-
lefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Közgyûlése
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Címlapunkon röviden megírtuk: a Nyíregyházi Sport-
centrum Nonprofit Kft. sikeres pályázata következtében
a nyíregyházi lakcímkártyával rendelkezõ nyugdíjasok
legalább egyszer igénybe vehetik a programban az egész
napos úszási, gyógyfürdõzési szolgáltatásokat a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. – mint a program Szolgáltatója – által
üzemeltetett nyíregyházi Aquarius Élmény- és Parkfür-
dõben. Az alábbiakban a programmal leggyakrabban fel-
merülõ kérdésekkel kapcsolatosan adunk tájékoztatást a
kapott sajtóanyag alapján.

– Hol igényelhetek ingyenes fürdõjegyet?
– A jegyeket 2018. május 29-étõl az Aquarius Élmény-

fürdõ erre a célra kijelölt pénztárában lehet igényelni és
átvenni. A Parkfürdõ 2018. június 2-ai, szombati megnyi-
tását követõen a Parkfürdõ oldalon erre kijelölt pénztár
szintén rendelkezésre áll majd.

– Mikortól igényelhetek ingyenes fürdõjegyet?
– A jegyek kibocsátása 2018. május 29-én kezdõdik és

2018. június 30-áig, vagy a jegyek elfogyásáig tart.
Amennyiben 2018. június 30-áig vagy július 31-éig stb. a
jegyek nem fogynak el, a kibocsátás 1-1 hónappal auto-
matikusan meghosszabbodik, maximum 2018. november
30-áig.

– Egyszerre mennyi jegyet igényelhetek?
– Egy jogosult alapértelmezetten egy jegyet kaphat, de

a beváltást követõen minden meghosszabbított igénylési
hónapban újra igényelhet egy jegyet, ha a kibocsátás még
nem ért véget. Egy példával élve: valaki regisztrál május
29-én, de nem jön el fürdeni, csak július 9-én, és az igé-
nyelhetõ jegyek nem fogynak el június 30-áig, és az igény-
lés lehetõsége meghosszabbodik július 31-éig, akkor a
július 9-ei fürdõzés után újra regisztrálhat egy újabb jegy-
ért. Úgy nincs lehetõség újabb regisztrációra, ha az elõzõ
jegyét nem használja fel valaki!

– Kell regisztrálnom?
– Igen, a jegyek kibocsátása regisztrációhoz kötött. A

regisztrációhoz az igénylõnek az alábbi okmányait kell
felmutatnia: személyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíj-
folyósítási törzsszámigazolás. A Szolgáltató az igénylés-
kor az erre a célra kifejlesztett számítógépes programban
nyilvántartásba veszi a jegy felhasználására jogosult ada-
tait (kiadott jegy sorszáma, nyugdíjfolyósítási törzsszám,
személyi igazolvány száma, lakcím).

– Csak személyesen regisztrálhatok?
– Nem. Mivel a jegyek kiadásánál sorban állás valószí-

nûsíthetõ, így nem kötelez a Szolgáltató mindenkit sze-
mélyes megjelenésre a regisztrációnál. Úgy is megoldha-
tó a regisztráció, hogy a férj vagy a feleség, vagy a gyer-
mek vagy az unoka, vagy akár a szomszéd jön regisztrál-
ni. Így egy ember akár több fõ részére is regisztrálhat, de

MÁR KI LEHET HASZNÁLNI AZ INGYENES FÜRDÕZÉS
LEHETÕSÉGÉT A NYUGDÍJASOKNAK

AMI FONTOS: a regisztrálónak fel kell mutatnia vala-
mennyi regisztrációhoz a szükséges okmányokat, tehát a
személyi igazolványt, lakcímkártyát, nyugdíjfolyósítási
törzsszámigazolást.

– Mikor és hol használhatom fel a fürdõjegyet?
– Az igényelt fürdõjegyek 2018. június 4. – november

30. között használhatók fel az Aquarius Élmény- és Park-
fürdõben, egész napos úszó- és fürdõszolgáltatás igény-
bevételére, CSAK MUNKANAPOKON! A jegy különdíjas
szolgáltatások (szauna, gyógyszolgáltatás, étkezés stb.)
igénybevételére nem jogosít.

– Ki használhatja fel az ingyenes fürdõjegyet?
– A jegyet csak az igénylõ, a jegyhez regisztrált nyugdí-

jas használhatja fel személyesen, az át nem ruházható. A
jegy csak az akció érvényességi idején belül használható
fel szolgáltatásigénylésre, nem meghosszabbítható!

– Mit kell vinnem a belépéshez?
– A szolgáltatás igénybevételénél a jegy jogosult bevál-

tója a pénztárosnak személyi igazolvánnyal köteles iga-
zolni személyazonosságát, és az igényelt papír alapú je-
gyet köteles leadni a pénztárosnak, aki érvényteleníti és
bevonja azt. A beváltást a pénztáros rögzíti a számítógé-
pes nyilvántartásba.

– Elõfordulhat, hogy nem mehetek be az ingyenes
jeggyel?

– Megtagadja a Fürdõ a belépést, ha a jegy bemutatója
nem tudja magát személyi igazolvánnyal igazolni, vagy a
nyilvántartásból az állapítható meg, hogy nem az arra jo-
gosult kíván belépni a jeggyel, vagy a jegy egyszer már
beváltásra került a számítógépes nyilvántartás szerint. (A
jegy birtokosának felelõssége, hogy ne tegye lehetõvé sen-
kinek a jegy másolását!)

– Hogyan kezeli a Szolgáltató az átadott adataimat?
– A jegy átvételével a jegy beváltásra jogosultja egyben

hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez is az Adat-
kezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az adatkezelés-
re a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik, mely
a helyszínen, illetve a Szolgáltató honlapján (sostort.hu)
megtekinthetõ. A program befejeztével a Szolgáltató az
adatbázist megsemmisíti, ezt követõen a Szolgáltatótól
semmilyen tételes adatszolgáltatás vagy abból kinyerhetõ
származtatott adat nem kérhetõ!

CÍMEK ÉS ELÉRHETÕSÉGEK:
Aquarius Élményfürdõ: 4431 Nyíregyháza, Fürdõház

tér 2., telefon: 06-30/539-8031, Parkfürdõ: 4431 Nyír-
egyháza, Berenát u. 1–3., telefon: 06-30/605-3392. A
program valamennyi szervezõje nevében jó egészsé-
get és élményekkel teli fürdõzést kíván a Szolgáltató.

Fotó: sostort.hu
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NYÍREGYHÁZI SZAKEMBER IS ÉPÍTI BUDAPEST ARCULATÁT
FILMET, LOGÓT, HONLAPOT KÉSZÍTETT A FÕVÁROSRÓL, A FÕVÁROSÉRT ÖRDÖGH LÁSZLÓ CSAPATA

A CNN csatornáin hamarosan csaknem 800 alkalom-
mal vetítik a Magyar Turisztikai Ügynökség új Budapest
imázsfilmjét, valamint plakátok, online és nyomtatott
kiadványok armadáján keresztül teszik fõvárosunkat még
ismertebbé a külföldiek számára. Az alkotások megszü-
letésében a kezdetektõl oroszlánrésze volt a Graphasel
Design Stúdió vezetõjének, Ördögh Lászlónak, aki csa-
patával együtt már a tavalyi vizes világbajnokság, vala-
mint a korábban tervezett 2024-es budapesti olimpia
arculatának megalkotása során is bizonyította rátermett-
ségét.

– Az év elején kerestek meg bennünket azzal, hogy
„szálljunk be” egy komplex turisztikai arculattervezési
folyamatba – mondja a Nyíregyházáról származó Ördögh
László. – Ismertek már, tudták, hogy tekintélyes hazai és
külföldi megrendelõknek is gyakran dolgoztunk. Elõször
keveset tudtunk a projekt részleteirõl, majd lassan kiraj-
zolódott, hogy nem másról, mint Budapestrõl lenne szó.

A „brand” megfogalmazása volt az elsõ feladat, amely
egy tiszta, virtuális identitást kellett, hogy kölcsönözzön a
fõvárosnak. A Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársai
is közremûködtek ebben a munkában. Elsõként meg kellett
határozni a célközönséget, azonosítani a versenytársakat.
A kampány idõzítése sem volt véletlen, hiszen a nyár még
mindig a fõszezon, de folyamatosan felértékelõdik az õsz
és az adventi idõszak. A tengeren túlról érkezõk hónapok-
kal elõre eldöntik, hova szeretnének utazni, így a reklámok
startját igazítani kellett a szezonhoz. Hazánk fõvárosával
rendszeresen „egy lapon említik” a világban Bécset és Prá-
gát. Mindkét konkurens ismertsége magas, azonban Buda-
pest számos olyan értékkel bír, amely segítségével ki tud
nõni a „bulimetropolisz” jelentette sztereotípiákból.

BUDAPEST TÖBB MINT BULIHELY!

– Egyáltalán nem becsülöm le az e kifejezés mögött
álló fiatal vendégeket, hiszen az itteni „költésükkel” so-
kat tesznek hozzá hazánk bevételeihez – folytatja. – Azon-
ban ennek a kampánynak a feladata, hogy a magasabb
jövedelemmel rendelkezõ vendégeket is budapesti láto-

gatásra ösztönözzük, továbbá egy-két nappal meghosszab-
bítsuk az itteni tartózkodásukat. Az értéktudatos fiatalo-
kon kívül a kalandvágyó családosok mindenképpen a meg-
határozott célcsoport közé tartoznak, akárcsak a jómódú
világutazók, akiket érdekel például a kortárs mûvészet.
Ugyanakkor, akik most nálunk buliznak, fontos, hogy olyan
benyomásokat is szerezzenek, hogy kedvük támadjon pár
év múlva már a házastársukkal, esetleg kisgyermekükkel
visszatérni. Párizsnak, Londonnak vagy Berlinnek nagyon
erõs turisztikai hagyományai vannak. Az ottani szakembe-
rek évtizedek óta foglalkoznak a város imázsának építésé-
vel. Miként lehet a magyar fõvárost pozícionálni ma a kon-
tinens idegenforgalmi térképén? Budapest számára a köz-
vetlen cél Prága utolérése, majd megelõzése.

Ördögh László elmondta, a monarchia korának megidé-
zése – mondjuk Sissivel – nem biztos, hogy szerencsés, mert
egy Habsburg gyarmat imázsát kölcsönözheti a számunk-
ra, ráadásul ebben a modellben a császárváros mindig is
erõsebb volt és lesz. Arról nem is beszélve, hogy Prága maga
a „Land of Stories”, vagyis a historizáló történetek városa.

– Nekem – amennyiben szélesebb kontextusban vizs-

gálódunk – nagyon tetszik Spanyolország kampánya, ami
lassan négy évtizede a Napra, mint fõ elemre épít – teszi
hozzá. – Ez számukra hatalmas elõnyt jelent, hogy egy
mindenki által ismert elemet az emberek világszerte egy
egész országgal tudnak összekötni. Egy ilyen erõs szim-
bólummal tud azonosulni a közönség.

Sok tanácsadó is segítette a Graphasel csapatának mun-
káját, akikkel hetente találkoztak. A cél az volt, hogy mi-
nél több visszajelzést kapjanak a kollégáktól. Újságírók-
kal is értekeztek azért, hogy õk is elmondhassák a véle-
ményüket az alakuló elképzelésekrõl. A fõvárosban sétál-
gatva bármely évszakban tapasztalhatjuk, hogy Budapest
töretlenül fejlõdik, és egyre több turistacsalogató attrakci-
óval bõvül. A magyar konyha fejlõdése közismert.

NYÍREGYHÁZI FOTÓS: BALÁZS ATTILA

László egy olyan fotóssal akart dolgozni, akirõl tudta,
hatalmas vizuális fantáziával rendelkezik, „jó szeme van”
az épített környezet felfedezéséhez is. Balázs Attilát hívta
fel, hogy lenne egy nagy feladat a számára: „Le kellene
fotózni a várost... nagyon jól!” Õt pont egy fárasztó mun-
ka kellõs közepén érte ez az elsõre elképzelhetetlenül ál-
talános megfogalmazás. Leültek hát egy asztalhoz, hogy
meghatározzák a konkrét helyszíneket, amelyet követõen
elkészült a fotózási terv. – Balázs Attila az egyik legismer-
tebb hazai riportfotós, és nekünk ezért is volt rá szüksé-
günk. Azt akartuk, hogy az emberek és a város egyszerre
jelenjen meg a képeken – fogalmaz.

A többszörösen kitüntetett, a mai napig Nyíregyházán
élõ fotóssal a kihívások kapcsán egyeztetve arról is be-
széltek, nem egyszerû fényképezni a várost, mert még ma
is sok helyen érzékelhetõk a hiányosságok. Számos kapu-
alj például nem mutat jól.

– Optimista vagyok ugyanakkor, hiszen Budapest fejlõ-
dése dinamikus. Az ilyen kampányok is segíthetik a mun-
kát – mondja Ördögh László.

FÓKUSZBAN A GASZTRONÓMIA (IS)

– A Michelin-csillagos ét-
termeink meg tudják szólí-
tani a külföldi jómódú ven-
dégeket – magyarázza. –
Ennek értelmében a gaszt-
ronómiának is helyet kellett
biztosítani a kampányban.
Fõ elem a metaforikus fûsze-
resség, ami összhangban áll
ezzel az üzenettel. Oly-
annyira, hogy a mottó is erre
épít: Budapest – Spice of
Europe, avagy Budapest –
Európa fûszere. A mára fel-
nõtt, családos, jómódú né-
met vendégek, akik sok
pénzt költenek el Budapes-
ten, emlékeznek a gulyásról
szóló, generációkon keresz-

tül meghatározó Magyarország-imázsra. Mindez összhang-
ban áll az ízletesség, a kissé csípõs magyar humor, men-
talitás vezetõ motívumával. Ezeket a tulajdonságokat mi
kellõ „lazasággal” fel is vállaljuk. Ráadásul a csípõsség, a
fûszeres étel rengeteg pozitív kicsengésû történetnek is
alapot ad.

EGY HELYSZÍNRE ÖT MÁSODPERC

– Tisztában kell lenni azzal, és ezt a mostani vizsgála-
tok is megerõsítették, hogy egy átlagos utazónak ma nincs
szinte semmilyen Magyarország-képe – hangsúlyozza. –
Budapest esetében már árnyaltabb a helyzet, a fõvárost
jobban ismerik. Az ország legnagyobb városa kapcsán
mostanáig általános, nem egyértelmû képek jelenhettek
meg a potenciális látogatók tudatában. Ez az eddigi kam-
pányok rengeteg elemet felsorakoztató üzenete miatt is
alakulhatott ki. – A jelenlegi kampánnyal mi azonnali in-
gereket akartunk elérni a közönségben – szögezi le.

Kreatív szkripteket készítettek a filmhez, amely maga egy
szlogent bevezetõ szpot. Filmes szakemberek segítségét is
kérték az elõkészítés során. Egy jó keretszerkezetet alkot-
tak meg a reklámvideóhoz, amelyet – a koncepció részle-
teinek kidolgozása mellett – megtöltöttek tartalommal. El-
mondása szerint még sosem dolgoztak ilyen komoly stáb-
bal, amelynek élén a rendezõ Menzkie, azaz Mednyánszky
René állt. Forgattak ismert budapesti fürdõkben, romkocs-
mában, a Mûvészetek Palotájában, de a Duna-parton is.

ÚJ TURISZTIKAI LOGÓ SZÜLETETT

– A logóval kapcsolatban nem volt egyszerû a dolgunk –
említi. – Ha beírjuk a keresõbe Budapest nevét, akkor olyan
fotókkal találkozunk, amelyek döntõ többségén szerepel a
Duna. Tudtuk, ez most is meg kell, hogy jelenjen. A város
közigazgatási logójával, amely a történelmi városcímer
modern változata, nem akartunk konkurálni. Semmikép-
pen sem szerettük volna elvágni a fõváros nevét, hanem

azt akartuk erõsíteni, hogy a mi-
énk egységes metropolisz.
Olyan munkát akartunk kiadni
a kezünkbõl, amely lendületes,
fiatalos, dinamikus. Szeretjük
Helsinki logóját. Annak az elem-
zése is sokat segített ezúttal. A
végeredmény kedvezõ vissz-
hangra lelt. A fõ betûtípus meg-
alkotója Katyi Ádám, aki egy
nemzetközileg elismert tipográ-
fus. Az alkotók fantáziájának ter-
mékei pedig fellelhetõek a ha-
zai és a külföldi érdeklõdõk szá-
mára is a www.spiceofeurope
.com weboldalon, amelyet bön-
gészve, reméljük, minél többen
kapnak kedvet hazánk, fõváro-
sunk megismeréséhez.

(Szerzõ: Szabolcsi Richárd)

Egy fiatalos, izgalmas Budapest Balázs Attila fotóján

Munkában a forgatócsoport. A kép jobb oldalán:
Ördögh László

Budapest új turisztikai logója ezer árnyalatban
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Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tájékoztató
a 2017. évi helyi iparûzésiadó-bevallás benyújtásáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóosztálya felhívja a
Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a 2017. adóévrõl a helyi iparûzésiadó-bevallást
2018. május 31-éig kell benyújtani, és ezen idõpontig kell megfizetni a 2017. adó-
évre megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tényleges adó különböze-
tét, illetõleg a túlfizetés ettõl az idõponttól igényelhetõ vissza. A túlfizetés vissza-
térítésére az adóhatóságnak 30 nap áll rendelkezésére.

Idén a Nyíregyházán székhellyel, telephellyel rendelkezõ gazdálkodó szerveze-
tek az iparûzésiadó-bevallást – néhány kivételtõl eltekintve – kizárólag elektronikus
úton teljesíthetik. Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek minõsülõ vállalkozás
iparûzésiadó-bevallását nem elektronikusan, hanem például papír alapon vagy
szkennelve e-mailben nyújtja be, akkor – az eljárási kötelezettség szabálytalan tel-
jesítése miatt – ahhoz joghatás nem fûzõdik, a bevallás nem kerül feldolgozásra.
Ilyen esetben errõl az adóhatóságunk soron kívül értesíti ügyfeleit.

Papír alapon nyújthatja be bevallását a 600 ezer forint éves bevételt meghaladó me-
zõgazdasági õstermelõ, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivõ, önálló bírósági vég-
rehajtó és szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal ren-
delkezõ személy, lakásszövetkezet és az adószámmal nem rendelkezõ egyesület, ala-
pítvány. Természetesen ez utóbbi adózói kör önkéntes alapon dönthet úgy, hogy nem a
hagyományos kapcsolattartási módot választva, elektronikus úton tart kapcsolatot az
önkormányzati adóhatósággal, ha rendelkezik tárhellyel és megfelelõ azonosítással.

Az adóbevallás benyújtható közvetlenül a székhely, telephely szerinti önkormány-
zati adóhatósághoz elektronikus úton, illetve az állami adóhatóságon keresztül is.

Javasoljuk, hogy az önkormányzat honlapján (varoshaza.nyiregyhaza.hu/(E)-ÜGY-
INTÉZÉS/Adóügyek rovat/) megtalálható ÁNYK nyomtatványt szíveskedjenek be-
nyújtani, a helyes kitöltés érdekében! A tavalyi év tapasztalatai ugyanis azt mutat-
ták, hogy a NAV-on keresztül benyújtott bevallások több mint 50 százaléka hibás
volt, amelynek javítása újabb adózói közremûködést igényelt.

A papír alapú benyújtáshoz a bevallás az említett honlapon található meg, amely
a határidõig postára adva vagy személyesen nyújtható be az Ügyfélcentrumban (Nyír-
egyháza, Rákóczi u. 4.), a 29., 30., 31. számú ablakoknál.

A bevallási határidõ napján a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szüne-
tel, azonban a határidõre való tekintettel május 31-én, csütörtökön egész napos
ügyfélfogadással 8.00–16.30 óra között az Ügyfélcentrumban rendkívüli ügyfélfo-
gadás keretében kizárólag az iparûzésiadó-bevallásokkal kapcsolatos ügyekben fo-
gadja ügyfeleit az Adóosztály.

Elõre is köszönjük együttmûködésüket, és köszönjük, hogy befizetett adójával
hozzájárul városunk fejlõdéséhez.

Nyíregyháza, 2018. május 16.
Dr. Kása Brigitta

STREET ART SHOW NYÍREGYHÁZÁN
Utcamûvészeknek szerveznek országos versenyt 9 ma-

gyar nagyváros közremûködésével, köztük Nyíregyházán
is. A Street Art Show-n mindenki részt vehet, aki az utcán
is meg tudja gyõzni a közönséget a tehetségérõl, a gyõz-
tesrõl ugyanis minden helyszínen a nézõk szavaznak majd.
A területi fordulók után a legjobbak a fõvárosban mutat-
koznak be újra, ahol eldõl majd, ki a legjobb utcamûvész
Magyarországon.

A jelentkezéseket folyamatosan fogadják a jelent-
kezz@streetartshow.hu e-mail-címen egy rövid bemutat-
kozással, lehetõség szerint videóval, telefonszámmal. Ez-
után telefonon egyeztetik a szervezõk a részleteket. Min-
den versenyállomáson hirdetnek majd egy gyõztest a kö-
zönség szavazatai alapján, aki 100  000 forintos díjat kap
és tovább versenyezhet a Budapesten 2019 májusában
megrendezendõ döntõben.
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, NYÍREGYHÁZA!
Nyíregyháza, amely a hétvégén ünnepelte
alapítása 265. évfordulóját, az egykori
apró alföldi településbõl – az itt élõk mun-

kájának és lokálpatriotizmusának hála –
mára az ország egyik meghatározó nagy-
városává vált. A fejlõdés persze nem csak

a látogatók tömegeit ejti ámulatba. Nyír-
egyházát már országszerte úgy ismerik,
mint a családok, a fiatalok városát. Elõbbi-

ekkel és utóbbiakkal is szép számban le-
hetett találkozni a színes hétvégi városi
programok alkalmával.

költöznek. Az új lakosság toborzását Petrikovics János
csizmadiamesterre bízta, aki Békés megyébõl hívott szlo-
vák evangélikusokat. A rendkívüli közgyûlés másik ki-
emelkedõ eseménye az volt, hogy egy lengyel várossal,
Bielsko-Bialával írt alá a város partnervárosi szándék-
nyilatkozatot. Ez számos elõnnyel jár Nyíregyháza éle-
tében.

– Ez az együttmûködés nagyon sok területen kézzelfog-
ható eredményeket is hoz, például a turisztikában, de  az

iskolák közötti kapcsolat is gyümölcsözõ lehet, mely már
be is indult – mondta el dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere.

Ezután megkoszorúzták a Városalapítók szobrát. Szom-
baton tovább folytatódtak a programok a Kossuth téren,
már kora reggel megtelt látogatókkal Nyíregyháza központ-
ja. A fellépõk mellett egy ezerszeletes tejszínes-meggyes
prószatortával is kedveskedtek a résztvevõknek. A város
tortáját idén a sipkaysok készítették el.

Nyíregyháza újratelepítésének a 265. évfordulóját ün-
nepelte a város a hétvégén. Pénteken ünnepi közgyûléssel
és a Városalapítók szobrának koszorúzásával indult az idei
Városnap, majd szombaton folytatódott a programsorozat,
sztárvendégek váltották egymást a színpadon, és szétosz-
tották az ezerszeletes várostortát is. Idén a Szelektív Szom-
battal is kiegészült a rendezvény.

ÚJABB ÉRTÉKEK

A városnapi ünnepségsorozat nyitórendezvényén em-
léklapokat adott át dr. Kovács Ferenc, hiszen a telepü-
lési értéktár a bizottság döntése alapján az utóbbi egy
esztendõben 11 új taggal gyarapodott. Köztük van a
Szent Miklós-székesegyház, a Váci Mihály Kulturális
Központ épülete, a Magyar Kodály Társaság megyei tag-
csoportja, a Bessenyei György Irodalmi és Mûvelõdési
Társaság. Hammel József és Elek Emil Nyíregyházát áb-
rázoló fotógyûjteménye. A Magyar Arany Vitézségi
Éremmel kitüntetett katonahõsök nyughelye az Északi
temetõben, a Jóba család munkássága vagy dr. Szilágyi
Jenõ birkózó sporttevékenysége. A legújabb értékek
között szerepel a Nyíregyházi Tûzoltóság is, mely jövõ-
re ünnepli megalakulásának 135. évfordulóját.

LENGYEL KAPCSOLAT

A rendezvénysorozat pénteken kezdõdött az ünnepi
közgyûléssel, ahol felidézték azokat az idõket, amikor
a település lakóinak száma annyira lecsökkent, hogy gróf
Károlyi Ferenc kedvezményeket kínált azoknak, akik ide

JUBILÁLÓ SZELEKTÍV SZOMBAT

A Szelektív Szombat rendezvény idén volt tizedik éves. A
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. országosan is
elismert eseményének célja a környezettudatosságra nevelés
és egy közös, jó hangulatú nap eltöltése volt a városlakókkal.
A játékokban a résztvevõk értékes ajándékokat nyerhettek. A
legjobban teljesítõk belföldi utazást, laptopot és kerékpár-
vásárlási utalványt vehettek át. A sztárvendégeket is nagy ér-
deklõdés fogadta, este a színpadra állt Opitz Barbi, Korda
György és Balázs Kári, illetve Kasza Tibi is.

„ÉN SZÕKE VÁROSOM”

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltára az „Én szõke városom” címmel pá-
lyázatot hirdetett általános és középiskolás diákok ré-
szére Nyíregyháza újratelepítésének 265. évfordulója
alkalmából.

Kedves Nyíregyházi Diák!
Tégy egy sétát a város centrumában és keresd meg a

képeken szereplõ épületeket (megtekinthetõk a levél-
tár oldalán), nevezd meg, írd le röviden, mit tudsz róla,
majd készíts elõtte magadról egy fotót, amit küldj el a
kitöltött adatlappal együtt az alábbi címre: szszbml@
mnl.gov.hu.

A pályamunkák beküldésének határideje 2018. jú-
nius 10., értékelés és az ünnepélyes díjkiosztás a Mú-
zeumok éjszakájához kapcsolódó levéltári délutánon
június 23-án lesz. Ha kérdésed van, keresd a levéltár-
ban Smid Enikõt a smid.eniko@mnl.gov.hu címen vagy
a 42/414-313-as telefonon.

(Szerzõ: Kanócz Rita)
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A LENGYEL SAJTÓ
NYÍREGYHÁZÁN JÁRT

Május 17. és 19. között a Nyíregyházi Turisztikai Non-
profit Kft. meghívására – egy study tour keretében – a
lengyelországi Rzeszów város médiaképviselõi látogat-
tak el Nyíregyházára.

Az újságírókból, a televízió, valamint a rádió munkatársa-
iból álló csoport személyesen is bejárta városunk turiszti-
kai attrakcióit: megcsodálták a 2015-ben Európa legjobb
állatkertjének, 2017-ben pedig az Év turisztikai attrakció-
jának választott Nyíregyházi Állatparkot, bepillanthattak

KINÕTT
AZ OROSZLÁN LÁBA
Sokan emlékezhetnek arra, hogy sérült lábú oroszlán

vigyázta évtizedekig a Jósa András Múzeum épületét.
Az Elsõ Nyíregyházi Lions Club közremûködésével si-
került rekonstruálni az oroszlán szobrot, sõt megérke-
zett Vásárosnaményból az ikerpár is.

A 150 éves Jósa András Múzeum számtalan intéz-
ménnyel, szervezettel kötött az elmúlt esztendõben együtt-
mûködési megállapodást, többek között az Elsõ Nyíregy-
házi Lions Clubbal is. Ennek keretében vállalta a 100 éves
nemzetközi karitatív szervezet helyi tagsága, hogy jó orosz-
lánok módjára meggyógyítják a sérült nyíregyházi söré-
nyest. Számítógépes látványtervezés és prototípusgyártás
után kezdtek munkához.

BESZKENNELTÉK A MANCSOT

– Vannak olyan munkatársaink, akiknek a segítségével
sikerült megszervezni a munkát, és egy pesti baráti cég
közremûködésével pedig megtörtént az ép mancsnak a
beszkennelése. Egy 3D-s nyomtatóval kinyomtatták a min-
tadarabot, egy kisvárdai öntödében kiöntötték és egy nyír-
egyházi vállalkozó megcsiszolta olyanra, hogy pontosan
odailleszkedjen – sorolta a munkák rendjét Demarcsek
György, az Elsõ Nyíregyházi Lions Club soros elnöke.

A múzeum munkatársai aztán az utolsó munkafázis-
ban pontosan olyan patinás színûvé varázsolták az orosz-
lán lábát, mint amilyen eredeti állapotában volt. Így lova-
golhatják meg a jövõben a gyerekek, és simogathatják egy-
egy sikeres nap reményében a középiskolások.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

a Sóstói Múzeumfalu sajátos hangulatába és testközelbõl
ismerték meg az ötcsillagos Aquarius Élmény- és Parkfür-
dõ szolgáltatásait. A tanulmányutat egy belvárosi séta zárta
a színes, programokkal teli Városnapon.

BESZÁMOLNAK ÉLMÉNYEIKRÕL

– A média képviselõi a látogatást követõen több média-
felületen számolnak majd be az itt tapasztalt élményeik-
rõl, tovább erõsítve ezzel Nyíregyháza város jó hírét –
tájékoztatta szerkesztõségünket Furkóné Szabó Marian-
na, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

ELKELT A VILÁGHÍRÛ ÍJ

Mónus József világhírû íjász felajánlotta azt az íját ár-
verésre, amellyel megnyerte a Hódítók Kupáját Törökor-
szágban. Az íjat még év elején, a Városbálon adományozta
a kórház alapítványának, majd árverésre bocsátották,
most pedig személyesen Mónustól vette át a nyertes, aki
115 ezer forintot fizetett érte.

Az íjra a kórház Facebook-oldalán lehetett licitálni. A
legmagasabb összeget egy budapesti vállalkozó ajánlot-
ta, aki nagy rajongója az íjaknak és családi ereklyeként
nagy becsben fogja tartani, mondta el a sajtótájékoztatón.
Kiemelte, felkerekítette a 115 ezer forintos összeget 150
ezer forintra, hogy még inkább támogassa a kórházat.

FÚVÓS SIKER AZ EPERJESI FESZTIVÁLON

A szlovákiai Eperjesen megrendezett II. Fúvószeneka-
ri Fesztivál versenyzõi között ott volt a Szabolcsi Kon-
cert Fúvószenekar és Majorette Csoport is vasárnap. Elõ-
adásukat pedig a közönség és a szakma is elismerte: arany
minõsítést szereztek egyaránt zene és mazsorett kategó-
riában.

Május huszadikán rendezték meg – immár másodjára –
a Fúvószenei mazsorett fesztivált Eperjesen. A szlovák és
a cseh fellépõk mellett, magyar versenyzõje is volt a ren-
dezvénynek. A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és
Majorette Csoport ráadásul a zsûrit és a közönséget is el-
bûvölte és arany minõsítéssel térhettek haza.

„VISELJÜK A TERHÉT”

– Nagyon örültünk a sikernek, egy óriási kupával let-
tünk gazdagabbak, aminek viseljük a terhét nemcsak fizi-
kálisan, hanem lelkiekben is. Ez felelõsséggel jár, hiszen
a jövõben is további jó koncertekkel kell bizonyítanunk,
hogy megérdemelten kaptuk – hangsúlyozta Bakó Leven-
te, az együttes mûvészeti vezetõje.

FELCSENDÜLTEK
VILÁGHÍRÛ SLÁGEREK IS

– Színes repertoárral készültünk. Egy Florentiner
koncertindulóval kezdtünk, majd eljátszottuk Ernst
Kremer Magyar Rondó címû számát, de volt Weber
és My Fair Lady egyveleg, a végén pedig nem marad-
hatott el a Boney M. Rasputin és a Moscow címû szá-
ma sem. A mûsorunk dinamikájában is megfogta az
értékelõ bizottságot, na meg a közönséget.

TURNÉ HORVÁTORSZÁGTÓL BULGÁRIÁIG

– A nyár az együttes életében mindig a turnézásról szól.
Június végén Horvátországba utazunk, ott veszünk részt
egy fúvószenekari fesztiválon, majd a következõ célállo-
más Olaszország lesz, ezt követõen nyári hangversenyt
adunk Nyíregyházán augusztus elején, pár nappal késõbb
pedig Bulgária felé vesszük az irányt. Zsúfolt lesz a nya-
runk, de bízunk benne, hogy hasonló sikereket könyvel-
hetünk majd el.                                 (Szerzõ: Bruszel Dóra)

A világhírû íjász 2017-ben több mint 400 versenyzõt
legyõzve nyerte meg a Hódítók Kupáját Törökországban.
A felajánlott íjat a lövés irányának begyakorlására, úgy-
nevezett belövõ íjként használta a „Fehér Farkas” világra
szóló diadala alkalmával.

Az alapítvány az árverésbõl befolyó összeget, 150 ezer
forintot „Az öregedés méltóságáért” elnevezésû programja
keretében, ápolási eszközök beszerzésére, az idõs bete-
gek komfortérzetének javításra fordítja. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú Alapítvány
továbbra is várja bárki, bármilyen összegû felajánlását,
mert már akár kis összeggel is rengeteget lehet segíteni az
ellátásra szorulók életében.

 A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport az elnyert kupával Eperjesen

Varga Károly, az íj új tulajdonosa, dr. Francz Mónika, az alapítvány kuratóriumának elnöke és Mónus József íjász
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SZINTE VALAMENNYI BÖLCSÕDE MEGÚJUL NYÍREGYHÁZÁN
Ebben az évben összesen mintegy 280 millió forintot

fordít Nyíregyháza bölcsõdék fejlesztésére. Önkormány-
zati forrásból hat intézményben végeznek majd felújítási
munkálatokat, pályázati forrásból pedig további három-
ban.

– A bölcsõdék felújításához az önkormányzat 43 millió
forintos támogatást ad. Ebbõl az összegbõl hat intézmény-
ben valósulhatnak meg korszerûsítések – tájékoztatta szer-
kesztõségünket dr. Kovács Ferenc polgármester. – Mind-
emellett elnyertünk egy 243 millió forintos pályázatot is.
Ezt az összeget három bölcsõdére fordítjuk majd. Ezekben
teljes energetikai felújítás és korszerûsítés valósul majd meg.

SEGÍTSÉGET ADNAK A MUNKAKERESÕKNEK
A szociális gazdaság került a középpontba a Nyíregy-

házi Foglalkoztatási Paktum projekt rendezvényén a vá-
rosházán. A cél a foglalkoztatás hosszú távú fejlesztése a
megyeszékhelyen, így most a résztvevõk átfogó képet kap-
hattak a társadalmi vállalkozásokról, mûködésükrõl és a
helyi gazdaságban betöltött szerepükrõl.

Nyíregyháza önkormányzata a megyei kormányhiva-
tallal együttmûködve valósítja meg a projektet, melynek
keretében a város területén mûködõ vállalkozások és egyéb
munkáltatók munkaerõ-igényeibõl kiindulva, képzési és
foglalkoztatási programok valósulnak meg.

VÁLLALKOZÓK DÍJAI
Küldöttgyûlést tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az évértékelés után ki-
tüntetéseket adtak át, valamint az idei évben sikeresen
vizsgázott négy kézápoló és mûkörömépítõ, valamint öt
kozmetikus is átvehette mesterlevelét.

ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL
MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK

2018-ban önkormányzati forrásból hat bölcsõdében
végeznek felújítási munkálatokat, melyek a követke-
zõk:

Napsugár Bölcsõde (Dália u.): radiátorok és belsõ
ajtók cseréje; homokozó kialakítása.

Nefelejcs Bölcsõde (Sarkantyú u.): folyosók fal- és
padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekré-
nyek komplett felújítása; konyhai bútorok cseréje.

Bóbita Bölcsõde (Tas u.): öltözõszekrények cseréje.
Hóvirág Bölcsõde (Malom u.): csoportszobában

padlóburkolat és öltözõszekrények cseréje.
Katica Bölcsõde (Tõke u.): kültéri lépcsõk csúszás-

mentesítése, babakocsi-feljáró készítése; redõny fel-
szerelése csoportszobák ablakaira-ajtóira; az épület
belsõ festése.

Babaház Bölcsõde (Krúdy Gy. u.): 4 helyiség pad-
lójának burkolása; járdák felújítása; 8 csoport beépí-
tett szekrényeinek cseréje.

PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ
FEJLESZTÉSEK

A „Bölcsõdefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál” címû pályázati program-
ban az önkormányzat bruttó 237 925 000 forint tá-
mogatást nyert el. A projekt megvalósulásával az ön-
kormányzat célja a 0–3 év közötti gyermekek bölcsõ-
dei ellátásához való hozzáférésének javítása, a szol-
gáltatások minõségének fejlesztése, ezzel támogatva
a családokat, kiemelten a kisgyermeket egyedül ne-
velõ nõk munkába állását.

A projekt keretében az alábbi 3 intézményben va-
lósul meg energetikai, épületgépészeti, illetve belsõ
felújítás:

16. sz. Aprajafalva Bölcsõde (Fazekas János tér 13.).
9. sz. Micimackó Bölcsõde (Stadion u. 8/A).
5. sz. Õzike Bölcsõde (Vécsey köz 31.).
A projekt részeként eszközfejlesztés is megvalósul

a 6. sz. Napsugár Bölcsõdében (Dália u.) fõzõkonyhai
eszközök és a gyermekek testi-lelki fejlõdését segítõ
játékok, bölcsõdei felszerelések beszerzésével.

ORSZÁGOS ROADSHOW SZOMBATON

A város és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási In-
tézmény színes programokkal is kedveskedik a családok-
nak. Étel-mozgás-élet címmel országos roadshow indult
útjára. Nyíregyháza is csatlakozott a rendezvényhez.
Május 26-án a Katica Bölcsõdébe várják az érdeklõdõket.
Több mozgásos tevékenység és kreativitást fejlesztõ játék
is lesz, gyógypedagógusok, pszichológusok és kisgyermek-
nevelõ szakemberek tartanak elõadásokat, de fõzõshow-t
is szerveznek a családoknak.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Az évértékelõ küldöttgyûlést követõen kitüntetéseket
adtak át. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöki
aranyérmét Huray Gábor nyugdíjas vállalkozó és  Kárpáti
Tibor  már szintén nyugdíjas vállalkozó kapta.

ELISMERTÉK A LEGJOBBAKAT

Év vállalkozása díjat a Tréner Kft.-nek ítélték oda (ké-
pünkön az ügyvezetõ Horváth Péternek gratulál Pekó Lász-
ló elnök). Az Év Ipari Vállalkozása díjat az Ardagh Metal
Packaging Hungary Kft. kapta. Az Év Kereskedelmi Vállal-
kozása díjat Kelemen Róbert  egyéni vállalkozónak ítél-
ték oda. Az Év Kézmûves Vállalkozása díjat a Gy és Gy
Csõszer Bt., az Év Szolgáltató Vállalkozása díjat a Mód-
szertan 2000 Bt. kapta meg. Ezek mellett odaítélték a Ki-
váló Képzõhely, a Kiváló Gyakorlati Oktató és a Kiváló
Tanuló díjakat is.

térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tar-
tozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez. Ezek-
hez több eszközük is van, például bértámogatások és kép-
zések, amelyekre a vállalkozások pályázhatnak. Ezért is
fontos a szociális foglalkoztatás területén dolgozó szerve-
zetek tapasztalatcseréje.

SZEREPET KAPNAK A TÁRSADALMI
VÁLLALKOZÁSOK

A rendezvény résztvevõi átfogó képet kaphattak a tár-
sadalmi vállalkozásokról, mûködésükrõl és a helyi gaz-
daságban betöltött szerepükrõl. Soltész Anikó vállalkozás-
fejlesztési szakértõ elmondta, Magyarországon közel 3
ezer társadalmi vállalkozás van, többségük a 2000-es évek-
ben szociális szövetkezeti formában jött létre. Ma már
egyre több civil szervezet, nonprofit társaság is végez ilyen
munkát, a számuk pedig a piaci lehetõségekkel és a pá-
lyázati források támogatásával folyamatosan növekszik.

ÉRTÉKTEREMTÕ MUNKA

A társadalmi vállalkozások olyan társadalmi csoporto-
kat karolnak fel, amelyeket vissza kell vezetni a munka-
erõpiacra, önmagukban nem találnának vissza, viszont a
segítséggel képesek értékteremtõ munka végzésére.

LEGALÁBB 1400 EMBERT ÉRINT

A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt célkitû-
zései szerint a támogatások eredményeként a munkaerõ-
piaci programokba minimum 1408 embert vonnak be, akik
közül az álláshoz jutók száma legalább 786 fõ, közülük
275-en képzésen is részt vesznek.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Jászai Menyhért alpolgármester is részt vett
a rendezvényen, mellette a paktum szervezet

képviselõi: Puskás Ildikó (balról)
és Zsel Emese foglalnak helyet

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, Nyíregyházán az ön-
kormányzati bölcsõdékben nem kell a szülõknek gondozási
díjat fizetni – így évente több mint 20 millió forint maradhat
a nyíregyházi családoknál. Hozzátették, a bölcsõdei felújítá-
sok elõreláthatóan júniusban kezdõdhetnek meg.

Dr. Nagy Erzsébet, a Gyermekjóléti Alapellátási
Intézmény igazgatója és dr. Kovács Ferenc polgármester

A MUNKAERÕPIAC BÕVÍTÉSE A CÉL

Jászai Menyhért alpolgármester hangsúlyozta, a projekt-
nek több eleme van. A cél, hogy hozzájáruljanak a mun-
kaerõpiac bõvítéséhez, a hátrányos helyzetû és inaktív, a

Horváth Péter és Pekó László
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 26., szombat 19.00 Illatszertár, Bérletszünet, Nagyszínpad

Május 28., hétfõ 19.00 A balek (A hülyéje), Simor kombinált és nagyszínpadi bérlet, Nagyszínpad

Május 30., szerda 19.00 Virsky – a név, amely átírta a tánctörténelmet, Bérletszünet, Nagyszínpad

Június 1., péntek 19.00 Don Carlos, Déryné bérlet, Nagyszínpad

KIFLICSKÉTÕL OXANÁIG JENEI JUDITTAL
Hány ember élete fér bele egy színésznõ pályájába?

Jenei Judité egy újabbal gyarapszik, hiszen próbálják azt
a színpadi adaptációt, amelyik Jean Cocteau Rettenetes
szülõk címû regényébõl készült.

– Pályám során sokszor juthattam el egy-egy szerep
mögé bújva a gyermekek szívéhez – mondja Judit. – Kö-
zel százezer kis lélekrõl van szó, ami megerõsít abban,
milyen csodálatos a hivatásom! Szeptemberben mutattuk
be A kék péket, ami az eddigi meseelõadásokhoz képest
talán a legnagyobb kihívást jelentette számomra. Gulácsi
Tamás játszotta az önmagát kiteljesíteni vágyó Kalács
Kázmért, én pedig a feleségét, Kiflicskét. Az elõadásokon
a nézõtéren ülõ gyerekek segítségével jutottunk el a cél-
hoz: az Ibolyakékség Pékség létrejöttéhez. Nehéz volt a
próbafolyamat, hiszen nemcsak egy általunk elképzelt
gyereksereghez beszéltünk, hanem többször „fel is vit-
tük” õket a színpadra. A próbák során és az elõadásokon
bejártuk azt az utat, amit Kázmér és Kiflicske, azaz ho-
gyan születik meg egy ötletbõl a cél. A titok nyitja mind-
két esetben: ha valamit nagyon akarunk, semmi sem tart-
hat vissza az elérésétõl, de ehhez segítenünk kell egymást.
A szülõk, óvónõk visszajelzései szerint a gyerekek hóna-
pokkal késõbb is mondogatják az általunk tanított mon-
dókákat, gyúrják a tésztát, formázzák a péksütiket. Ez min-
dennél többet ér.

CSAPODÁR ASSZONY AZ ILLATSZERTÁRBAN

Mint Judit elmondta, 2000-ben szerepelt néhány mon-
dat erejéig az általa is nagyra becsült Mohácsi-testvérpár
által színre vitt A mandátum címû elõadásban Nyíregyhá-
zán. Nagyon boldog volt, amikor tudomására jutott, hogy
ismét dolgozhat velük az Illatszertárban. Bár kevésszer
láthatják a nézõk a színen, ez nem jelenti, hogy arányát
tekintve csak ennyit próbált a rendezõ Mohácsi Jánossal,
aki szerint nincs különbség kis és nagy szerep között egy
történet színpadra állításakor, mindenkitõl maximális erõ-
bedobást vár el. Az Illatszertárban két epizódszerepet ját-
szik Judit: az üzletben több alkalommal felbukkanó vá-
sárlót és a Horváth László Attila által alakított tulajdonos-
nak a feleségét, akirõl kiderül, szeretõje van. Kulcssze-
replõje a történetnek, hiszen másfél felvonáson keresztül
beszélnek róla. Akkor lép hirtelen színre, amikor a férj
tudomására jut felesége félrelépése, el akar válni tõle. Ek-

kor zokogva próbálja visszakapni a férjét. Az elõadást
minden korosztály kedveli, a szakma is felfigyelt rá: beke-
rült a Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogram-
jába, s fellépnek vele a budapesti Városmajori Szabadtéri
Színpadon is.

CHICAGÓBAN FELAKASZTJÁK

– A Chicagóban egy züllött, érdekek által mûködtetett
világban én képviselem a tisztaságot – folytatta Judit. –
Oxanát játszom, aki az elõadás során végig ukránul be-
szél, tehát a kisugárzásommal, a gesztusaimmal próbá-
lom bizonyítani „kakukktojásságomat”, de ahogy a való-
ságban is van: aki nem nyúl hamis eszközökhöz, azt az

élet ledarálja. Oxanát felakasztják férje kegyetlen meg-
gyilkolásának vádjával. Már javában zajlanak a szeptem-
ber 7-én a Krúdy Kamarában bemutatandó Rettenetes szü-
lõk próbái. Keresztes Attila rendezõvel három évvel ez-
elõtt már dolgoztam a Tûzpróba avagy a Heilbronni Kati-
cában, aminek a címszereplõje voltam. Egyebek mellett
egy szerelmi háromszög és egy betegesen szoros anya-fia
kapcsolat következményeinek lehet majd szemtanúja a
közönség a Jean Cocteau által írt remekmûben. Pregitzer
Fruzsina, Horváth Réka, Horváth László Attila és Fellinger
Domonkos lesznek az útitársaim ezen a hullámvasúton.
Keresztes Attila sajátos rendezési stílusát ismerve mond-
hatom: izgalmas elõadásnak nézünk elébe.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Jelenet az Illatszertár címû darabból, képünkön középen Jenei Judit Fotó: Trifonov Éva
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DALOK A VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL
XII. CANTEMUS NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL AUGUSZTUSBAN

Idén immár XII. alkalommal rendezik meg a Cantemus
Nemzetközi Kórusfesztivált és Karvezetõi Mesterkurzust
augusztus 15. és 21. között. A Kiváló Fesztivállá minõsí-
tett esemény vendégeirõl és a program már ismert rész-
leteirõl tartott tájékoztatót múlt héten Szabó Dénes Kos-
suth-díjas karnagy, a Nemzet Mûvésze.

Számtalan fesztiválszereplés tapasztalata után, több mint
20 éve gondolták úgy a cantemusosok, hogy Nyíregyhá-
za is megérdemel egy rangos nemzetközi zenei eseményt.
Idén hét vendéglátó énekkar, egy budapesti, péceli és egy
szlovákiai magyar kórus mellett a Fülöp-szigetekrõl és Dél-
Afrikából hívott dalosokat.

ARGENTÍNÁTÓL JAPÁNIG

2018 augusztusában részese lesz a kórusversenynek
argentin, japán, holland, orosz, dél-koreai és két kínai
együttes is. Valamennyiüknek kötelezõ versenyprogram
egy Kodály-kórusmû eléneklése. Újdonsága a XII. feszti-
válnak, hogy a Külügyminisztériummal együttmûködve
megjelennek a Visegrádi Négyek: cseh, lengyel, szlovák,
illetve egy magyar énekkarral, és nemcsak a Kodály te-
remben, hanem a nyírbátori református mûemléktemplom-
ban is adnak közös koncertet.

– Mi ezzel a visegrádiak felé szeretnénk üzenni – még
akkor is, ha a viharos történelem során a határmódosítá-
sok a nemzetek közé bizonyos feszültségeket építettek  –
Magyarországon, és ezzel együtt Nyíregyházán erõsíteni
akarjuk azt a gondolatot, hogy nekünk, visegrádiaknak en-

nél van egy magasabb szempontunk, amelyben a térség
problémáit együtt kell megoldanunk. Ez európai kérdés –
 nyilatkozta Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, a Nem-
zet Mûvésze.

A KOSSUTH TÉREN IS
Öt nap ünnep a fesztivál ideje, mindenki másképp vi-

selkedik ez idõ alatt, mint a hétköznapokon. A vendéglá-
tók és a vendégek is. Ma már nem pénzügyi okok, hanem
azon pillanatok miatt fogadnak családok énekeseket, me-
lyek két nép találkozásának és megismerésének alkalmá-
val születnek.

Jól sikerülnek a megyenapi fellépések, az énekkarok-

nak élmény, hogy találkozhatnak Nyíregyházán túli kö-
zönséggel is. A megyeszékhelyen minden kultúrát szere-
tõ ember részese lehet a fesztiválnak, hiszen a nemzetek
folklórestje idén is megjelenik a Kossuth téren. Találkoz-
hatnak zenével és énekesekkel a karvezetõi mesterkurzus
nyitó jótékonysági koncertjén a római katolikus társszé-
kesegyházban, a nyíregyházi zsinagógában, illetve a nem-
zetközi zsûri által értékelt minõsítõ hangverseny díjazott-
jaival a Continental Arénában, augusztus 20-án. Mára már
világszerte híre van annak az összkari számnak, melyet
ezrek énekelnek az István, a király rockoperából, a Fel-
kelt a mi napunk kezdetû betétdalt.

  (Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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ILLATOS POMPÁBAN ÚSZIK
NYÍREGYHÁZA
VIRÁGOSÍTÁS GYEREKEKKEL

EGYEDI FÛÁGYÁS A KELET ELÕTT

800 tõ virágot ültettek el a borbányai
Petõfi Sándor és a Bem József Általános
Iskola diákjai a Kossuth és a Szent Mik-
lós tereken. Évek óta hagyomány, hogy
a NYÍRVV Nonprofit Kft. iskolai osztályo-
kat is bevon a városközpont virágosítá-

sába. A gyerekek a Kossuth téren gumós
begóniát és díszcsalánt, a Szent Miklós
téren pedig futó balkon petúniát, tigris-
szem kúpvirágot, nagy növésû begóniát
és édesburgonyát ültettek a díszágyások-
ba.

Különleges fûágyást készítettek a
NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai a Ke-
let Áruház elõtti 40 négyzetméteres rasz-
terben. A díszágyásba olyan fûösszeállítást
telepítettek, melyet különbözõ levélszínük,

illetve eltérõ méretük és habitusuk tesz kü-
lönlegessé. A fûfélék között ezüst- és bronz-
színû, magasra növõ és szétomló fajta egy-
aránt megtalálható, az ágyást díszpipacs és
bíbor kasvirág színesíti.
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Május 27., vasárnap 20.30 Nyíregyhá-
za Spartacus–Vác labdarúgó-mérkõzés
közvetítése

Május 27., vasárnap 17.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Vác lab-
darúgó-mérkõzés
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További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

II. MR. TUS KUPA
5. alkalommal rendezte meg Nem-

zetközi Kötöttfogású Utánpótlás Birkó-
zóversenyét és Gyermekgáláját a Nyír-
sport SE. Az idén a II. Mr. Tus Kupa
résztvevõi 4 országból érkeztek: a ha-
zaiak mellett a felvidéki Rimaszombat,
a kárpátaljai Beregszász és a Partium-
ból Szatmárnémeti is küldött birkózó-
kat. A 20 csapat 225 versenyzõje 4 szõ-
nyegen mérhette össze felkészültségét.
Különdíjat kapott a legeredményesebb
nyíregyházi, Jeles Antal (Nyírsport SE),
a legfiatalabb fiú, Kiss Lantos (Nyírsport
SE). A „Miss Tus” címet Maros Hanná-
nak (Nyírsport SE) ítélték.

ÚSZÓVERSENY
Úszóversenyt rendeztek Ózdon,

ahol a Nyíregyházi Sportcentrum spor-
tolói is rajtkõre léptek. Kelemen Olim-
pia és Kecskés Evelin növendékei 13
éremmel tértek haza. A fiatalabb úszók
50 méteren, míg az idõsebbek 100 mé-
teren indultak. Lakatos-Szepesi Dorina
volt a Sportcentrum úszói közül a leg-
eredményesebb, egymaga három
arany-, két ezüst- és egy bronzérmet
gyûjtött. A fiúk közül Barkó Áron Ba-
lázs háromszor állhatott a dobogó har-
madik fokára, de érmet akasztottak
Lénárt Eszter, Márton Marcell, Mester
Ákos és Nagy Csenge nyakába is.

TIGERS VERESÉG
A Nyíregyháza Tigers 32:26-os ve-

reséget szenvedett hazai pályán a Bu-
dapest Wolves ellen a Fezen Hungarian
Football League (HFL) 5. fordulójában.
Másodszor rendeztek amerikaifutball-
meccset a Városi Stadionban, és ezút-
tal is sok nézõ látogatott ki. A mérkõ-
zés elején a Tigrisek vezettek, de a har-
madik negyedben a fõvárosiak fordítot-
tak. A csapat a vereséggel a harmadik,
rájátszást érõ helyen áll. A Nyíregyhá-
za Tigers következõ találkozója június
3-án lesz a DAK Acél Gorillaz ellen,
szintén a Városi Stadionban. A mérkõ-
zésre a belépés ingyenes lesz.

VB-RE UTAZIK A VASVÁRI
A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázi-

um nõi röplabdaegyüttese nyerte a di-
ákolimpiát. A bajnoki cím elnyerésével
jogot szereztek arra, hogy részt vegye-
nek 2018. június 2–10. között Csehor-
szágban, Brnóban, az ISF Röplabda Is-
kolai Világbajnokságon. A játékosok kö-
zül sokan most érettségiznek, így a VB-
n 5-6 új röplabdás kerül a keretbe. Ko-
vács Ágnes igazgató és Szekér Lászlóné
edzõ elárulták, a mérkõzések mellett
kulturális programmal is készülnek a
csehországi verseny kapcsán, egy csár-
dást táncolnak majd el a lányok – remél-
jük, az eredmények után örömükben.

ÖTÖDIK ALKALOMMAL
VERSENYEZTEK A SZÉPKORÚAK
Több mint hétszáz résztvevõ a Városi

Stadion centerpályáján. A Szépkorúak
Nyíregyházi Sporttalálkozója nagyon nép-
szerû, ez már az ötödik alkalom volt, hogy
versenyezhettek az 55 év felettiek.

– Egyre több szépkorú sportol, mi pedig
igyekszünk ehhez feltételeket biztosítani.
De a lehetõség csak egy dolog, azzal élni
kell, Nyíregyházán pedig egyre több nyug-
díjas él is vele – mondta dr. Kovács Ferenc
polgármester.

Jó példa erre az immár tíz éve mûködõ
Szépkorúak Sport Klubja, amelyben idén
már 475 fõ sportol hétrõl hétre csütörtö-
könként a Városi Stadionban, illetve a Moz-
dulj Nyíregyháza! ingyenes mozgásprog-
ram-sorozat, ami óriási tömegeket mozgat
meg városunkban. A múlt csütörtöki ren-
dezvényen nyolc sportágban, tizennégy
versenyszámban mérték össze tudásukat és
ügyességüket a versenyzõk. Van, aki már
címvédõként állt rajthoz.

– Harmadik alkalommal indultam, és
kislabdadobásban sikerült is nyernem, most
pedig a 100 méteres síkfutásban is rajthoz
álltam – mondta Barzó József.

A résztvevõk nagyrészt Nyíregyháza
harmincöt nyugdíjasklubjának tagjai, de
több mint ötven fõ klub nélkül, egyénileg

nevezett. A nyugdíjasoknak több sportolá-
si lehetõségük is van a megyeszékhelyen.

– Itt, a stadionban heti rendszerességgel
sportolhatnak a szépkorúak, de elindult a
szenior tánc is, ami nagyon népszerû –
mondta Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács
titkára.

A versenyen külön nõi és férfi kategóriá-
ban, illetve a 100 és 400 m síkfutásban két
korosztályban hirdettek gyõztest. A nap
végén minden versenyszám nyertese ser-
leget kapott, az elsõ három helyezett érem
díjazásban részesült.

Több számban mérhették össze tudásukat
az 55 év felettiek

STRANDRÖPLABDAPÁLYÁK
AZ ARÉNA MELLETT

Két strandröplabdapályát adtak át a
Continental Aréna parkolója mellett. A lé-
tesítmény nemzetközi tornák rendezésé-
re is alkalmas. A város lakói júniustól hasz-
nálhatják.

Nyíregyháza belvárosában évek óta
megrendezik a Hübner Strandröplabda-
fesztivált. Idén ismét benépesül majd a Kos-
suth tér csapatokkal, játékosokkal. Öt év-
vel ezelõtt a cég úgy döntött, egy állandó
strandröplabdapályát létesít a Városi Stadi-
onban, melyet folyamatosan használnak is
a fiatalok. A várossal közösen most újabb
két, nemzetközi mérkõzések rendezésére
is alkalmas pályát adtak át a Continental
Aréna parkolója mellett.

– Nyolc éve rendezzük meg a strandröp-
labda-fesztivált a városközpontban. Öt év-
vel ezelõtt már elgondolkodtunk azon, hogy
ne csak évente egyszer, hanem állandóan
lehessen játszani Nyíregyházán. Az volt a
tapasztalatunk, hogy a stadionban lévõ lé-
tesítmény nagyon népszerû, a várossal
együtt ezért elhatároztuk, hogy itt, a
Continental Aréna mellett megnyitjuk a
Hübner Beach Volleyball Centrumot, ami,

reméljük, sikeres lesz – mondta Ingo Heerdt,
a Hübner-H Kft. ügyvezetõje.

A beruházás egy összefogás eredménye.
A város, a Sportcentrum és a Hübner-H Kft.
együtt dolgozott azért, hogy megépüljenek
a pályák, melyek 14 millió forintba kerül-
tek, ennek felét Nyíregyháza állta. A ha-
sonló fejlesztések jót tesznek a honi röp-
labdasportnak is, hiszen a felnõtt és után-
pótlás-játékosok is jó körülmények között
játszhatnak.

– A röplabda bekerült az elmúlt évben a
TAO körbe, ami nagy lökést adott a sportág-
nak. A korábbi 400 milliós költségvetés 5
milliárdos lett, így jelentõs forrás jut infrast-
ruktúrafejlesztésre, de szakembereket is kép-
zünk, és kiemelt helyen van az utánpótlás-
nevelés is – mondta dr. Kovács Ferenc, a
Magyar Röplabda Szövetség elnöke.

A pályát június 1-jétõl használhatják a
nyíregyháziak. Klubrendszerben mûködik
majd, azaz egy klubkártya kiváltására van
szükség ahhoz, hogy pályára léphessenek
a csapatok. A tervek szerint a strandröp-
labda-bajnokság egyik fordulóját is ismét
Nyíregyházán rendezik, melynek döntõje
a Kossuth téren lesz majd.

Ingo Heerdt, a Hübner-H Kft. ügyvezetõje, dr. Kovács Ferenc, az MRSZ elnöke és
Kósa Árpád, a Sportcentrum ügyvezetõje vágta át a szalagot
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Majka & Curtis, Horváth Tamás, ByeAlex és a Slepp,
Burai Krisztián –  csak néhány a FÕHE idei fellépõi kö-
zül. A május 17–21-éig tartó fesztivál látogatói idén is
számos színvonalas program közül választhattak. Már a

nyitónapra is hatalmas tömeg érkezett, az igazi pörgés
pedig kitartott a hétfõi zárónapig is. Képi beszámolón-
kat megtekinthetik a www.nyiregyhaza.hu oldalon, a
galéria menüpont alatt.

IGAZI SZTÁRPARÁDÉ A FÕHE FESZTIVÁLON

NYÍREGYHÁZÁN LÁTHATÓK
A VILÁGHÍRÛ FILMRENDEZÕ FOTÓI

Az idõ egésze – Kósa Ferenc nyíregyházi szárma-
zású filmrendezõ, Kossuth- és Balázs Béla-díjas, ér-
demes mûvész, forgatókönyvíró fotóiból látható ki-
állítás június 23-áig a Városi Galériában és a Pál Gyula
Teremben. A legfrissebb értékek között Kósa Ferenc
munkássága is bekerült a Nyíregyházi Települési Ér-
téktárba.

Az idõ egésze címû fotóalbumból való közel 250
kép került a világhírû filmrendezõ szülõvárosába.

Kósa Ferenc még diákkorában, kubikos munkája bé-
rébõl vette az elsõ fényképezõgépét, és otthon régi
zománcos edényekben hívta elõ az elsõ fotókat. 60
éve készíti képeit Európában, Japánban, Észak- és Dél-
Amerikában, Ázsiában és Afrikában, mûemlékekrõl és
természeti csodákról. – A fotók a világról tanúskod-
nak, és arról, ahogyan én látom a világot – fogalmaz
az alkotó. A kiállítás címe József Attilától származik.

– „Én úgy vagyok, hogy már százezer éve nézem,
amit meglátok hirtelen. Egy pillanat s kész az idõ egé-
sze.” – idézte József Attila sorait Kósa Ferenc.

– Ahogy nála a pillanat és az idõ egésze egybefor-
rott, ezekre a percekre törekedtem én is. Sokszor sike-
rült, és megírtam ennek a történetét, ha valakit érde-
kel, eljön a kiállításra és megérti, hogy az ember nem
azonos csupán a maga akárhány kilójával és kis vilá-
gával, hanem végtelen kapcsolatban van magával a
mindenséggel.

Kósa Ferenc elsõ fotókiállítása a Magyar Nemzeti
Galériában volt, aztán Tokióban és más Japán nagy-
városokban. Hódmezõvásárhelyen az Alföldi Galéri-
ában és a tihanyi apátságban, illetve nyugat-európai
országokba készül most, hiszen ezeket a különleges
fotókat magas rangra emelte a nemzetközi szaksajtó.
Éppúgy, mint filmes munkásságát.

– Ugyanazokon a törvényeken alapul, de más ter-
mészetesen, a filmjeimben a társadalommal, a törté-
nelemmel hadakoztam, azok drámai mûfajok fõkép-
pen. Közük van a közélethez, a politikához, a magyar
történelemhez. A fotóim leginkább az ember és a ter-
mészet kapcsolatáról szólnak. Az emberben benne van
a képalkotás és a társadalomalakítás vágya, és ezek
lassan kiegészítik egymást – szól az alkotói hitvallás.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

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

SZÍNEK ÉS ÁRNYÉKOK – irodalmi utazások határon in-
nen és túl. Bodnár István író könyvbemutatója és vetített-
képes elõadása május 25-én 16.00 órától a Városmajori
Mûvelõdési Házban. Moderátor: Karádi Zsolt. Közremû-
ködik: Gál Ludmilla textilmûvész és Dézsi Darinka szín-
mûvésznõ.

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.

ELÕADÁS ÉS FILMVETÍTÉS. Zelei József kerékpáros
békenagykövet elõadása és filmvetítés május 25-én a Krúdy
Gyula Art Moziban. 18.00: Zelei József kerékpáros béke-
nagykövet úti beszámolója. 18.15: A Soha többé háborút
címû film vetítése. 18.30: Közönségtalálkozó a film alko-
tójával. Kísérõprogram: útifotó-kiállítás.

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

ERDEI LEO-FUTÁS. Tavaly hagyományteremtõ céllal
rendezte meg a Nyíregyházi LEO Klub a jótékonysági fu-
tást. Ezúttal már másodszor bonyolítják le a programot
május 26-án az Erdei Tornapályánál 9.15-tõl. A nevezési
díj egyúttal adomány. A befolyt összegbõl sérült gyerme-
keknek szerveznek kirándulást. A LEO klub az anyaott-
hont, illetve a Bárcziban lévõ értelmi és testi fogyatékos
gyerekeket segíti.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: május 26-án 10.00: Babaangol. 29-
én 14.00–16.00: Ujjbáb mesefigurák készítése. 31-én
14.00–16.00: Figurák készítése muffinpapírból.

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.

BÁTOR KISKACSÁK. A Burattino Bábszínház elõadá-
sai: május 26-án 16.00: Bátor kiskacsák. 27-én 10.00:
Lizinka. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II.
emelet.

HÓKIRÁLYNÕ MESE-, TÁNCJÁTÉK – a FixPont Balett-
iskola évzáró gálamûsora május 27-én 17.00 órától a Váci
Mihály Kulturális Központban. Jegyeket a balettiskola szék-
helyén (Szabolcs u. 8.) lehet vásárolni.

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárai vár-
ják az érdeklõdõket május 28-án 13.00 órára a „Temati-
kus foglalkozások a levéltárban” címû program kereté-
ben „A szelektív hulladékgyûjtéstõl a papíröntésig” címû
foglalkozásra. Továbbá megtekinthetõ a MNL Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának Atkakaland a levél-
tárban címû ismertetõ kisfilmje. Helyszín: Nyíregyháza,
Széchenyi utca 4.

CSIPKE- ÉS FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Erdeiné Törõcsik Ka-
talin népi iparmûvész Orsóval és ecsettel c. csipke- és fest-
ménykiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyi-
tó: május 28-án 16.30-tól. Megtekinthetõ: június 18-áig.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Május 29-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd,
énekelj! Június 1-jén 10.00: Kerekítõ.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA rendezvénysorozat. Május 29-
én 14.00: Mozgásszervi betegségeink. A csontritkulás
gyógykezelésének lehetõségei. Elõadó: dr. Kresák Ilona
fõorvos. Helyszín: Római Katolikus Plébánia és Társszé-
kesegyház díszterme.

SENIOR ÖRÖMTÁNC május 30-án 11.00 órától a Váci
Mihály Kulturális Központban.

20. TÖRTÉNELMI ELÕADÁSSOROZAT. A Deák Ferenc
Akadémia Egyesület elõadássorozata – „Legújabb kutatá-
si eredmények a magyar történelembõl”. Új szempontok
Trianon kutatásában: menekültek, közellátás, erõszak –
május 30-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Elõadó: dr. Ablonczy Balázs.

AZ ÚJRAÉLESZTÉSRÕL. A VMH Szívklubjának gyakor-
lati oktatással egybekötött elõadása az újraélesztésrõl
Hegedûs János mentõtiszt vezetésével május 30-án 17.00
órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: A szumátrai orangu-
tánoktól a komodói sárkányokig – Sipos László Forster-
érmes fotográfus elõadása május 30-án 18.30-tól a Város-
majori Mûvelõdési Házban.

KÖNYVBEMUTATÓ. Június 1-jén 17.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban  Alekszej Tyivanyenko A szi-
bériai „titkos fogoly” – Petõfi Sándor Barguzinban címû
könyve magyar fordításának bemutatója. Tartja fordítója,
Dalmay Árpád. Meghívott vendég Fuksz Sándor, az MVSZ
Petõfi Sándor Bizottságának koordinátora.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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ZSIDÓ HÕSI HALOTTAK EMLÉKMÛVE
Városunk több emlékjellel õrzi az elsõ világháború-

ban hõsi halált haltak emlékét. A sorozat korábbi része-
iben ezek közül már többet az olvasók figyelmébe aján-
lottam. A közelgõ Hõsök napja alkalmából ezúttal a
Kótaji úti zsidó temetõben található hõsi halottak em-
lékmûvét szeretném bemutatni.

A száz évvel ezelõtt véget ért nagy háborúban sok
magyar zsidó is részt vett és bizonyította be, hogy hû fia
a hazának. Ezek között ott vannak az izraelita temetõ-
ben nyugvó hõsök is, akiknek neveit õrzi az 1926. má-
jus 30-án leleplezett emlékmû. A képünkön látható két
fekete obeliszk csúcsait felül fehér márvány fogja össze,
az oszlopokon pedig aranybetûkkel örökítették meg az
elesettek neveit. Az emlékmûvet Bodor Zsigmond hit-
községi elnök megható beszéd kíséretében adta át a hit-
község nevében a temetõ ügyeit intézõ nyíregyházi zsi-
dó Szent Egyletnek, amelynek képviseletében Schvarcz
Ede elnök vette át megõrzés és gondozás céljából. Ava-
tóbeszédet és imát mondott dr. Bernstein Béla fõrabbi.
A kegyeletes ünnep énekkel fejezõdött be.

A névsor élén Sebõk Ágoston fõhadnagy neve olvas-
ható, aki 1914-ben a nyíregyházi kórházban halt meg a
harctéren szerzett sebében. Az obeliszkeken a temetõ-
ben nyugvó 29 halottnak a neve olvasható elhalálozá-
suk idõrendi sorrendjében, de rajtuk kívül még 34-en a
hõsök temetõjében, míg 32-en ismeretlen sírokban nyug-
szanak a harctereken.

Az elmúlt esztendõben a Honvédelmi Minisztérium
centenáriumi pályázatának segítségével az emlékmû-
vet felújították, a feliratot tartalmazó márványlapot ki-
cserélték.


