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MÁR FELHASZNÁLHATÓK AZ INGYEN FÜRDÕJEGYEK

Mint ismert, ingyenes úszó- és fürdõjegyet kaphatnak a nyugdíjasok a Fitt,
Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program keretében. A 10 ezer darab sorszá-
mozott jegy kibocsátása május 29-én kezdõdött, június 4-étõl, hétfõtõl pedig
már fel is használható egészen november 30-áig az Aquarius Élmény- és Park-
fürdõben, munkanapokon. A jegyet csak az igénylõ, a jegyhez regisztrált nyug-
díjas használhatja fel személyesen, az át nem ruházható. Ezért azt kérik, a jegy
beváltásánál, felhasználásánál igazolják magukat a szépkorúak személyi iga-
zolványuk felmutatásával. A regisztráció természetesen folytatódik, a feltételrend-
szert korábbi lapszámunkban és a nyiregyhaza.hu oldalunkon olvashatják.

A Benczúr téren már elkezdõdtek a kivitelezési folya-
matok, a Bessenyei téren pedig elõreláthatóan 10 nap
múlva indulnak a munkálatok. A parkok teljesen meg-
újulnak, futópályát építenek ki és a régi felújítása mel-
lett, új szökõkút is helyet kap a téren. A beruházás 1,2
milliárd forint, százszázalékos, vissza nem térítendõ eu-
rópai uniós támogatásból valósul meg. A kivitelezés elõ-
reláthatólag szeptember közepére befejezõdik.

– Ez egy nagyon komplex fejlesztési program, amely-
nek során egyaránt figyelünk az épített örökségünkre, a
szökõkútra, a Szabadtéri Színpadra, a természeti adottsá-
goknak a megõrzésére, de mindezzel együtt a korszerûsí-
tésre és fenntarthatóságra is – hangsúlyozta dr. Kovács
Ferenc polgármester, aki hozzátette, olyan közösségi te-
ret alakítanak ki, ami a jövõben is tele lesz élettel.

ÚJ SZÖKÕKÚT IS HELYET KAP
A Bessenyei téren, a Móricz Zsigmond Színház fõbejá-

ratával szemben térkõ burkolattal ellátott pihenõfelület
épül, ahol egy új szökõkút is helyet kap. Ugyanitt egy 500

méter hosszú gumiburkolatú futópályát alakítanak ki a
környezõ általános iskolák és a sportolni vágyók örömé-
re. A Benczúr téren felújítják a Vénusz szökõkutat, ezt szin-
tén szilárd burkolat övezi majd, a közelében pedig térkõ
burkolatú pihenõfelületet alakítanak ki. Mindkét tér park-
jait stabilizált, vízáteresztõ burkolatú tanösvények és tér-
kõ burkolatú sétányok fogják átjárhatóvá tenni, amelye-
ket az újonnan épülõ közvilágítás világít majd meg.

TÖBB TERÜLETET IS ÉRINT
A Benczúr téren a játszótér megújítása mellett, annak

környezetében szociális épület létesül, ahol kézmosásra
és vécéhasználatra lesz lehetõség, de a terek növényzetét
is felülvizsgálják, és ahol szükséges, újakat ültetnek. A
munkálatok elõreláthatólag szeptember közepére fejezõd-
nek be. A projekt további tervezett elemei még a Bujtosi
városliget rehabilitációja, futópálya és pihenõhelyek ki-
alakítása, az Arany János utca átfogó növényállomány-
fejlesztése, ütemezett fakivágással, növényesítéssel, a
Pazonyi téri park rekonstrukciója, növényállomány terve-
zett cseréjével, ültetéssel, valamint a Bocskai u. 16. szám
alatti épület hasznosítása is, gazdaságélénkítési céllal.

TELJESEN MEGÚJUL A BENCZÚR ÉS A BESSENYEI TÉR

Tóth Imre önkormányzati képviselõ, dr. Kovács Ferenc
polgármester, Tormássi Géza önkormányzati képviselõ

és a kivitelezõk képviseletében Tóth Miklós
a helyszíni szemlén
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A BEMESEK A FELVIDÉKEN
A Nyíregyházi Bem József Általános

Iskola 7. a osztálya sikeresen pályá-
zott ebben a tanévben a „Határtala-
nul” tanulmányi programra, amelynek
köszönhetõen 4 feledhetetlen napot
töltöttek a Felvidéken, így megismer-
hették a Szepesség „gyöngyszemeit”.

ÚJ SAJTÓSZÓVIVÕ
Új sajtószóvivõje lett a törvényszék-

nek. A korábbi,  dr. Toma Attila  ugyanis
a Debreceni Ítélõtábla bírájaként foly-
tatja. Az új szóvivõ munkáját segíti majd
helyettesként  dr. Sterné Deák Andrea,
míg dr. Sörös László a teljes törvény-
szék kommunikációjáért felel majd.

MOZDONYOK, KÖZELRÕL
A magyar vasúti gépgyártás reme-

keiként is számon tartott nagygépek
mutatkoztak be a nyíregyházi vasút-
állomáson a közönségnek. A Vasutas
Mûvelõdési Házban pedig egy jár-
mûmodell-kiállítás is várta az érdek-
lõdõket.

ÚJABB JÖVEVÉNY
A  Nyíregyházi Állatpark  nagy

hangsúlyt fektet a hazai erdõk élõvilá-
gának bemutatására is. A napokban a
park gímszarvas csapatának száma is
növekedett, így a vendégek a kis bor-
jú cseperedését is megfigyelhetik, s
még megannyi csöppséget.

ROTARY ADOMÁNY
Sporteszközöket ajándékozott a

nyíregyházi Rotary Club a Bárczi
Gusztáv Általános Iskola, Készségfej-
lesztõ Speciális Szakiskola és Kollégi-
umnak. Az eszközök a rehabilitációs
és egészséges testnevelést is segítik. Az
adományt Urbán Lajos elnök adta át.

FRISSÍTÕ PÁRAKAPU
Idén is párakapu frissíti fel a járó-

kelõket Nyíregyházán. A szerkezete-
ket a városüzemeltetõ társaság állítot-
ta fel, és egész napos felfrissülésre
adnak lehetõséget a belvárosban sé-
tálók számára, ahogy esztendõk óta
mindig.

BICAJ-RICSAJ
Ötödik alkalommal adott helyet Nyír-

egyháza a Bicaj-Ricsaj Közlekedési Csa-
patverseny országos döntõjének. A két-
napos megmérettetésre a selejtezõkben
gyõztes 10 legjobb iskola képviselõi jöt-
tek el. A játékos feladatokat a Parkfürdõ-
ben és a Sóstói-tavon kellett teljesíteni.

KITÜNTETETT PEDAGÓGUSOK
A nyíregyházi önkormányzat idén is

megtartotta a Városi Pedagógusnapi Ün-
nepséget múlt hét pénteken, a Váci Mi-
hály Kulturális Központban. Dr. Kovács
Ferenc polgármester, Jászai Menyhért  és
dr. Ulrich Attila alpolgármester 18 peda-
gógusnak adott át kitüntetést munkája el-
ismeréseként.

Az önkormányzat „Nyíregyháza Kivá-
ló Pedagógusa” „Margócsy Emil-díj” ki-
tüntetést adományozott három olyan kivá-
ló pedagógus részére, akik a köznevelési
intézményükben kiemelkedõ eredményes-
séggel végzik munkájukat. A kitüntetést:
Bárány Istvánné,  a Tündérkert Keleti Óvo-

egyházi Arany János Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintéz-
ményének tanítója, Botfalusi Tibor Zol-
tánné, Nyíregyházi Móra Ferenc Általános
Iskola Petõfi Sándor Tagintézmény, dr. Ko-
vács Gáborné, Nyíregyházi Apáczai Csere
János Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola, Makár Istvánné, a Nyíregyhá-
zi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey
Károly Tagintézményének tanítója, Nagy
Endre, a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvo-
da és Magyar-Angol Kéttannyelvû Általá-
nos Iskola nyugalmazott pedagógusa,
Szamosné Kulcsár Edit, a Nyíregyházi Ko-
dály Zoltán Általános Iskola tanítója, Sze-
rényi Róbert, a Nyíregyházi Krúdy Gyula

Gimnázium tanára, Vincze Sándorné, a
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedel-
mi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szak-
gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollé-
giumának tanára, Konrád Elvira,  a Nyír-
egyházi SZC Vásárhelyi Pál Építõipari és
Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziu-
mának igazgatóhelyettese, tanára, Hammel
Józsefné,  a Nyíregyházi SZC Wesselényi

da óvodapedagógusa, intézményvezetõ
helyettese, Tormássiné Kapitány Ágotha,
a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általá-
nos Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú
Mûvészeti Iskola történelemtanára, okta-
tási igazgatóhelyettese és Kubik József, a
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgaz-
dasági, Informatikai Szakgimnáziuma és
Kollégiuma tanára vehette át.

A díjátadást megelõzõen dr. Kovács Ferenc polgármester fejezte ki pedagógusok
iránti megbecsülését ünnepi köszöntõjében

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyû-
lése kiemelkedõ szakmai tevékenységük
elismeréseként „Oktató-Nevelõ Munkáért”
„Vietórisz József-díj” kitüntetést adomá-
nyozott további 15 pedagógusnak: Kvaka
Árpádné, a Gyermekek Háza Déli Óvoda
Rozsrétbokor Telephely óvodapedagógusa,
telephelyfelelõse, Szalainé Benyusz Klára,
a Búzaszem Nyugati Óvoda intézményve-
zetõje, óvodapedagógusa, Zajácz Éva, az
Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tag-
intézményének óvodapedagógusa, Csáká-
nyi Istvánné, a Nyíregyházi Arany János
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
pedagógusa, Tornainé Fekete Erika, a Nyír-

Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolá-
ja és Kollégiumának tanára, dr. Rubi Ferenc,
a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgim-
názium és Szakközépiskola igazgatója.

MINISZTERI KITÜNTETÉS
Kiemelkedõ oktató-nevelõ munká-

jáért miniszteri kitüntetésben részesült
Mikó Gyöngyi, a Vasvári Pál Gimnázi-
um pedagógusa, aki az elismerést pe-
dagógusnap alkalmából, június 1-jén,
a Pesti Vigadóban rendezett ünnepsé-
gen vehette át Kásler Miklóstól, az
emberi erõforrások miniszterétõl.

Tormássiné Kapitány Ágotha, a Szent Imre Katolikus Gimnázium igazgatóhelyettese
veszi át Jászai Menyhért alpolgármestertõl a Margócsy Emil-díjat

6JÚNIUS
SZERDA

INNOVÁCIÓS STÚDIÓ
A Nyíregyházi Egyetem és a LEGO

Education International együttmûködé-
si megállapodást írt alá Belgiumban. Így
a közeljövõben a LEGO Education Inter-
national a közép-kelet-európai térségben
elsõként a Nyíregyházi Egyetemen hoz
létre úgynevezett Innovációs Stúdiót.
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LASSÍTÓ MEGLEPETÉSEK A JÁRDAALAPOKBAN
JÚNIUSBAN KÉSZ A KORÁNYI–EPERJES ÉS A PAZONYI, JÚLIUSBAN A STADION JÁRDA

 
Többször írtunk arról az elmúlt idõszakban, hogy egy-

re több helyen zajlanak út- és járdaépítési, valamint -fel-
újítási munkálatok városszerte, amit az olvasók is érzé-
kelhetnek. Mindezek háttere (mint például a Sóstóhegy-
re vezetõ új bicikliút esetében is) az, hogy az önkormány-
zat pályázati úton jelentõs kormányzati forrásokat nyert
tavaly területi infrastrukturális fejlesztésekre.

 
Ennek részeként többek között a Korányi Frigyes utca

és az Eperjes utcán található gyalog- és kerékpárutakon, a
Pazonyi téren és a Stadion utcai járdák esetében is folya-
matban vannak a felújítási munkálatok. Most azért ezeket
vesszük górcsõ alá, mert több helyen és nagy felületen
látványos szakaszban vannak a beruházások, még akkor
is, ha a tempón az idõjárási és egyéb, elõre nem látható
körülmények lassítanak – tudtuk meg az önkormányzat
pályázatok és projektmenedzsment referatúrájától, a vá-
rosfejlesztési osztálytól, illetve kivitelezõi forrásokból.

  HIÁNYZÓ ALAPOK
A Korányi Frigyes utca Május 1. tér – Eperjes utca kö-

zötti szakaszának egy részén az aszfaltburkolat kialakítá-
sa már megtörtént. Ezen szakasz többi részén a meglévõ
járda marását követõen tapasztalták, hogy a járda alapja
több helyen is hiányzik, amely elõre nem volt látható. A
kivitelezõ tájékoztatása szerint a hiányzó szakaszon (az
Eperjes utcáig) és az Eperjes utca teljes hosszúságában a
gyalog- és kerékpárút aszfaltozása legkésõbb 2018. júni-
us 17. napjáig megtörténik.

  ÚJ PÁLYASZERKEZET SZÜKSÉGES
A Pazonyi téri járdák felújítási munkáinak megkezdé-

sét követõen – hasonlóan a Korányi Frigyes utcán találha-
tó gyalog- és kerékpárút felújításakor tapasztaltakkal – itt
sem volt megfelelõ alap a járda marását követõ aszfalt-

burkolat megépítésére, ezért itt is új pályaszerkezet építé-
se vált szükségessé, amely szintén nem volt elõrelátható.
A kivitelezõ tájékoztatása szerint a Pazonyi téri járdák
aszfaltozása legkésõbb 2018. június 24. napjáig meg fog
történni.

ELÁZÁS ÉS PÓTLANDÓ SZEGÉLYEK

A Stadion utca Sóstói út felõli szakaszán a járda pálya-
szerkezetéhez szükséges terület elõkészítése közben az
altalaj a nagy mennyiségû csapadéktól átázott, így a fel-
tárt szakaszon talajcsere vált szükségessé. A Stadion utcai

többi járdaszakasz növényzettel borított részeinek tisztí-
tását és a burkolatok felmarását követõen szintén arra hív-
ta fel a figyelmet a kivitelezõ, hogy nem megfelelõ az alap
és a járdaszegélyeknél is vannak hiányosságok. Így vélhe-
tõen több helyen új pályaszerkezet kiépítése és a járdák
szegélyeinek az újjáépítése szükséges.

Tekintettel a fenti, elõre nem látható tényezõkre a kivi-
telezõ tájékoztatása szerint a Stadion utcai járdákkal kap-
csolatos felújítási munkálatok várhatóan 2018. július hó-
nap második felében fejezõdnek be.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Már nem kell sokat várniuk a helyi kerékpáros-társada-
lomból azoknak, akik a Korányi utcán (pontosabban, a
nemrégiben elkészült, sokak által használt gyalog-kerék-
párúton) Sóstó felé menet nem „gyógyfürdõre”, hanem
„hegyre” kanyarodnának biztonságosan. Elkezdõdtek
ugyanis a háttérmunkák után a látványosabb tevékenysé-
gek, így akik e városrész felé autóznak, már érzékelhetik
is néhány kerítés bontásából, hogy lassan megteremtõdik
a hely a bicikliútnak – tudtuk meg a Polgármesteri Hiva-
tal  Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályától.

Mint azt korábban többször megírtuk, annak érdeké-
ben, hogy Sóstóhegyet is becsatoljuk a Nyíregyháza köz-
igazgatási területén található kerékpárforgalmi hálózatba,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Korá-
nyi Frigyes – Mogyoró utcák közötti szakaszon kerékpár-
forgalmi létesítmény kialakítása mellett döntött.

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL

Az önkormányzatnak lehetõsége nyílt külsõ forrás igény-
lésére, így 2017. január hónapban pályázatot nyújtott be,
melynek eredményeként 2017. január 27-én támogatási
szerzõdést kötött a Miniszterelnökséggel területi infrast-
rukturális fejlesztésekre, amelynek része lett a Sóstóhegyi
út mellett tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerék-
párút is. (És még számos út- és járdaszakasz, mint arról
folyamatosan hírt adunk a Napló hasábjain is.)

EGY KILOMÉTEREN A MOGYORÓ UTCÁIG

Így az önkormányzat a Sóstóhegyi út páros (a város fe-
lõl nézve: bal) oldala mentén a Korányi Frigyes utcán
meglévõ gyalog- és kerékpárúttól ugyancsak elválasztás
nélküli gyalog- és kerékpárút tervezését rendelte meg a
Mogyoró utcáig. Végeredményben egy 2,75 m szélessé-
gû, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül 969,78
m hosszon, valamint változó szélességû járdaburkolat is
készül 29,66 m hosszon.  A tervezett létesítmények hossza
összesen 999,44 m.

MÁR DOLGOZNAK AZ ELÕKÉSZÍTÉSEN
A tervezett létesítmény kivitelezési munkái megkezdõd-

tek, melyet természetesen megelõztek az ilyenkor szük-
séges kisajátítások – ezt már a kivitelezõ KE-VÍZ 21. Zrt.
építésvezetõje, Tamás Ádám közölte kérdésünkre. Már
javában zajlik a kerítések áthelyezése, lebontása, valamint
a nyomvonalba esõ fák kivágása – a városházáról kapott
információk szerint ezeket természetesen pótolják késõbb.
Amint ezzel végeznek, elkezdik a közmûveket (pl. hír-
közlõ kábel, elektromos vezeték) kiváltani. Ez a kevésbé
látványos része, viszont szükséges velejárója a beruházá-
soknak. Ezután építik majd magát az útpályát, ami a ter-
vek szerint várhatóan augusztus derekára el is készülhet,
ha ezt elõre nem látható dolgok nem akadályozzák.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

KERÉKPÁROSBARÁT TERVEZÉS
A létesítmény kialakításánál a fõ szempont az volt,

hogy minél kevesebb idegen területet érintsen, de geo-
metriailag, optikailag mégis kedvezõ, kerékpárosbarát
állapot jöjjön létre. A Mogyoró utca elõtti autóbusz-
öböl áthelyezése válik szükségessé a megfelelõ para-
méterû gyalog- és kerékpárút kialakítása miatt. A ter-
vezett térkõ buszöböl 18,00 m peronhosszúságú, 2,75
m épített szélességû lesz. A tervezett gyalog- és ke-
rékpárút a buszperon és az esõbeálló között halad el.
A tervezett létesítményre lehulló csapadékvizet a meg-
lévõ Sóstóhegyi úti zárt csapadékvíz-elvezetõ rend-
szere fogja elvezetni.



AKTUÁLIS
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INDUL A CÍMEK FELÜLVIZSGÁLATA NYÍREGYHÁZÁN
MINDENKI ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA A PONTOSÍTÁS, FIGYELJÜK A TÁJÉKOZTATÁST!

HA KELL, INGYENES AZ ÁTÍRÁS
Mint megtudtuk: ha valakinél probléma akad, az csak

némi idõt vesz el tõle, pénzt nem igényel, ugyanis a lak-
címkártyák ily módon szükségszerû cseréje minden eset-
ben illetékmentes a Járási Hivatal ügyfélszolgálatán. 

A gépjármû  forgalmi engedély cseréje pedig nem is
szükséges,  de ebbe  is – kérelemre – illetékmentesen be-
jegyzik az új címet. A vállalkozás székhelyének (telep-
helyének) címváltozása esetén a vállalkozás képviseleté-
re jogosult személy köteles ezt a cégbíróságnak a válto-
zás bekövetkezését követõ 180 napon belül bejelenteni,
amely bejelentés illeték- és közzétételi költségtérítés meg-
fizetése alól mentes.

A SZOLGÁLTATÓK ÉRTESÜLNEK RÓLA

A megállapított címekrõl valamennyi Nyíregyházán
közmûszolgáltatással érintett cég hivatalból értesül, egyéb
szolgáltatói szektor felé (pl. pénzintézetek, biztosító tár-
saságok), adóhatósághoz bejelentett címek (pl. levelezési
cím) megváltozása esetén a változás bejelentését az érin-
tett személynek kell bejelentenie.

HA GYORSAN SZÜKSÉGES...

Amennyiben az új cím helyességét, meglétét bármely
szervezet (pl. bank) elõtt hitelt érdemlõen igazolni szük-

DIÁKMUNKA PROGRAM, AKÁR AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL IS
A Pénzügyminisztérium 2018-ban is meghirdeti a nyá-

ri diákmunka programot 3 milliárd forintból, amelynek
keretében országosan 25–30 ezer fiatal kaphat munkale-
hetõséget. Június 18. és augusztus 31. között a nyíregy-
házi önkormányzat és intézményei is foglalkoztatják a
16 és 25 év közötti fiatalokat.

A programban új elemként jelenik meg, hogy az erõs
munkaerõ-kereslet kielégítése érdekében a területi, tele-
pülési önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású
intézmények mellett ezentúl a mezõgazdaság és vendég-
látás területén mûködõ vállalkozások esetében is támo-
gatható a diákok legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása. A
program a béreket támogatja, az önkormányzatoknál száz-
százalékos a támogatás, amely legfeljebb két hónapra
adható, június 18. és augusztus 31. között, maximum napi
hatórás idõtartamra. A fizetés összege a minimálbér, illet-
ve a garantált bérminimum idõarányos részének felel meg,
így a szakképzettek esetében 135 375 forint, a szakkép-
zettséggel nem rendelkezõk esetében 103 500 forint lehet
személyenként és havonta. A program már diákkorban hi-
vatott elõsegíteni a fiatalok munkához jutását, a korai mun-

katapasztalat mellett pedig a jövedelemszerzés lehetõsé-
gét is biztosítja. Az idén rendelkezésre álló összegbõl arra
számítanak, hogy ismét mintegy 25–30 ezer diák számá-
ra biztosíthatnak munkát a nyári idõszakban.

A korábbi évekhez hasonlóan a nyíregyházi önkormány-
zat is várja a fiatalok jelentkezését.

HAMAROSAN MUNKÁBA ÁLLHATNAK

Dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ elmondta, akik
szeretnének, már a tanévzárás utáni hétfõn munkába
állhatnak. Ezért arra biztatja a diákokat, hogy regiszt-
ráljanak a járási hivatal foglalkoztatási osztályán, majd
a polgármesteri hivatalban kell jelentkezniük ügyfélfo-
gadási idõben, hétfõn és szerdán egész nap, kedden és
pénteken pedig délelõttönként lehet beadni az igénye-
ket. A diákok Nyíregyházán dolgozhatnak többek kö-
zött a polgármesteri hivatalban, az önkormányzat óvo-
dáiban, az alapellátási igazgatóságnál, a Jósa András
Múzeumban, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárban, valamint a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. A programban azok a nappali tagozatos diákok
vehetnek részt, akik a tényleges foglalkoztatásukkor, leg-
hamarabb június 18-án már betöltötték a 16. életévü-
ket, és legkésõbb a program befejezésekor, augusztus
31-én még nem múltak el 25 évesek. Tavaly országo-
san több mint 27 ezer fiatal szerzett munkatapasztala-
tot a program keretében.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Lehet, Ön is járt már úgy kedves olvasó, hogy egy ban-
ki vagy bármilyen (gyorsaságot is igénylõ...) ügyintézés-
nél derült ki: nem stimmelnek az adatai a helynek, ahol
él vagy ahol szeretne. Lehet, hogy régen használ egy cí-
met, amit másképp lát a hivatal (a földhivatal, a polgár-
mesteri hivatal), és talán akadt már problémája ezért a
szolgáltatók valamelyikénél. Vagy postai kézbesítésnél...
Mindezeket a (sokszor nem is tudott) félreértéseket és
ezekbõl adódó problémákat kezeli és megelõzi a címre-
giszter felülvizsgálata, mely törvényi kötelezettség. En-
nek tesz eleget a következõ másfél esztendõben a pol-
gármesteri hivatal.

Mindezt hivatalosabban fogalmazva: Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a központi címre-
giszterrõl és a címkezelésrõl szóló 345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet értelmében köteles felülvizsgálni Nyíregy-
háza közigazgatási területén a meglévõ házszámozás rend-
szerét. Dr. Kása Brigitta aljegyzõ-fõosztályvezetõ kérdé-
sünkre mindenekelõtt azt mondta: mindenkit érint a fo-
lyamat, de természetesen az esetek döntõ többségében
semmi tennivaló nincs. Ám mindjárt az elején a polgár-
mesteri hivatal nevében az eredményre vezetõ címkeze-
lési eljárások lefolytatása érdekében kéri a Tisztelt Lakos-
ság megértését, türelmét és együttmûködését. Mert arra is
szükség van, ha valakinél új (helyes) címet állapítanak meg.

MINDEN CÍMET ÚJRA MEGVIZSGÁLNAK

– A rendelet értelmében megkezdõdött a lakosságot
is érintõ közterületnév, házszám, illetve címhelyek fe-
lülvizsgálata és a címkezelési eljárások megindításá-
nak elõkészítése. A felülvizsgálat keretében ismételten
megállapítunk valamennyi címet (házszámot), ami a
város területén található, valamint a házszámok helyes
sorrendjét. A házszám hiánya esetén új házszámot
adunk ki, illetve amennyiben a házszámok újra kiosz-
tása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges
– fogalmazta meg az aljegyzõ a folyamat lényegét. – A
megállapítás alapján véglegessé váló címek ezt köve-
tõen átvezetésre kerülnek egy központi nyilvántartáson,
melynek eredményeképpen az ingatlanok tulajdoni lap-
ján, illetve a személy- és lakcímnyilvántartó rendsze-
rében is automatikusan megjelennek a pontos címek.

séges, úgy a polgármesteri hivatal Hatósági Fõosztály Igaz-
gatási Osztálya az ügyfél kérelmére a címet megállapító
határozatról hiteles másolatot állít ki – tette hozzá dr. Grósz
Péter igazgatási osztályvezetõ.

TÁJÉKOZTATÁS HÓNAPOKON ÁT

Az osztályvezetõ kiemelte: a nyilvánosság széles körû
biztosítása érdekében a megállapított címekrõl utcánként,
helyrajzi számok szerinti megkülönböztetéssel a város
lakóit a Nyíregyházi Naplón, a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának hirdetõtábláján és a 
www.nyiregyhaza.hu  honlapon  keresztül folyamatosan
tájékoztatják. Társasházak esetében – amennyiben a hi-
vatal információval rendelkezik a közös képviselõ sze-
mélyérõl – közös képviselõ útján is tájékoztatják az érin-
tetteket.

30 NAP VAN A JELZÉSRE

– Kérjük a város lakóit, hogy amennyiben a közölt
adatokban megítélésük szerint hiba található, arról a
polgármesteri hivatal Igazgatási Osztályát értesíteni szí-
veskedjenek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közölt
címek a közlést követõ 30. napon véglegessé válnak,
és ezzel egyidõben a hibás címek valamennyi nyilván-
tartásból törlésre kerülnek – jelezte az aljegyzõ.

HELYES HÁZSZÁM FELTÜNTETÉSE

– Fontos, hogy azon utcákban, ahol a házszám-felül-
vizsgálat megtörténik, az ingatlantulajdonosoknak gondos-
kodniuk kell a helyes házszám épületen történõ feltünte-
tésérõl a könnyebb tájékozódás, az ingatlanok beazono-
síthatósága, a betegszállítók, postai kézbesítõk, mentõk,
tûzoltók és egyéb közszolgáltatók munkájának megkönnyí-
tése érdekében is – mondta dr. Kása Brigitta.

Mi pedig azt tesszük mindehhez hozzá, hogy valóban
figyeljék a Naplót és a városi webportált, hiszen a nyir-
egyhaza.hu  oldalról is elérhetõ lesz az a menüpont a
varoshaza.nyiregyhaza.hu/ugyintezes/cimfelulvizsgalat cí-
men, ahol figyelemmel kísérhetik a változásokat, mely kö-
telezettség a város számára, de évtizedes problémát old
meg. A Naplóban jövõ héten közöljük várhatóan az elsõ
adagot.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)



A SZIESZTA A STRANDRÓL
JELENTKEZIK

Különleges helyrõl, a sóstói strandról (azaz a Park-
fürdõbõl) jelentkezik pénteken este (is) a Nyíregyházi
Televízió kulturális-programajánló magazinja, a Szi-
eszta és a Szieszta Plusz. A tartalomból:

– Fakanál Fesztivál Nyírszõlõsön,
– határon túl a Kodály és a Szent Imre diákjai,
– világbajnok bokszedzõ,
– Martinkovics Máté jövõre is a színházban,
– izgalmas szombati program Rozsrétszõlõn,
– zrínyis gála a születésnap jegyében.
Várja önöket a két mûsorvezetõ, Farkas Fanni és

Dankó László.  Vetítési idõpontok:  péntek 18.25 és
19.30, szombat 8.00 és 18.30, valamint vasárnap
07.30.

FÜRDÔK
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KINYIT A TÓFÜRDÕ, ÁTMENETILEG BEZÁR A JÚLIA
A természetes vizek kedvelõinek igazi örömhír, hogy

e hét vasárnap, június 10-én a Sóstói Tófürdõ is megnyit-
ja kapuit a fürdõzõk elõtt. Másnap, június 11-én pedig
megkezdõdnek a Júlia fürdõ energetikai korszerûsítési
munkálatai. De a „júliások” sem maradnak megoldások
nélkül nyáron, amíg az õ érdekükben újra hozzányúlnak
a népszerû fürdõhelyhez.

A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. tájékoztatása szerint a leg-
meghatározóbb tényezõ is adott a Tófürdõ nyitásához, hi-
szen már 24–26 fokos a tó vize.

A VÍZMINÕSÉG IS KIVÁLÓ

Az üzemeltetõ az elõkészítõ munkákat már korábban
elvégezte, a karbantartási és parkfenntartási munkák be-
fejezõdtek, és a tó vízminõsége is kiváló, vízszintje ideá-
lis. További remek hír, hogy a Tófürdõn az árak a tavalyi
árakhoz képest a nyíregyházi lakosok számára nem vál-
toznak!

ÖTVEN ÉV UTÁN
2018. június 11-étõl várhatóan szeptember 15-éig a Júlia

fürdõ energetikai korszerûsítési munkálatok miatt bezár,
a munkálatok ideje alatt sem a fürdõszolgáltatás, sem a
gyógyászati ellátás nem lesz elérhetõ. A Sóstó-Gyógyfür-
dõk Zrt. közleménye szerint roppant idõszerû ez a beru-
házás, mivel a fürdõ megnyitása óta eltelt közel 50 évben
nem történt hasonló mértékû korszerûsítés.

HAT ÉVE ELKEZDTÉK

A ’90-es éveket megelõzõen több lépésben nyerte el
mai formáját a fürdõ, illetve kisebb felújítások, karbantar-
tások is megtörténtek. 2012-ben jelentõs méretû gépésze-
ti rekonstrukció zajlott, ekkor a gépészeti elemek és az
elektromos rendszer mellett több helyütt megújultak a
csempeburkolatok, az álmennyezeti burkolatok, valamint
a teljes szauna részleg.

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS

Most a „TOP-6.5.1-16 Önkormányzati intézmények
energetikai korszerûsítése” nevet viselõ pályázatból si-
került forrást lehívni, így közel 197 millió forint áll ren-
delkezésre, hogy a legfontosabb energetikai korszerû-

 REGGELI ÚSZÁS A PARKFÜRDÕBEN

A korszerûsítési munkák ideje alatt a reggeli úszás mun-
kanapokon, hétfõtõl péntekig 6.00–8.30 között a Parkfür-
dõ 50 méteres versenymedencéjében vehetõ igénybe,
belépés szezonban a Parkfürdõ Berenát utcai fõbejáratán
keresztül, a szezon után az Aquarius Élményfürdõn ke-
resztül.

  NYUGDÍJAS HÉTFÕ A FÜRDÕHÁZBAN

A Júlia fürdõben az év folyamán mindvégig mûködõ
Nyugdíjas Hétfõ nevû program a nyári bezárás alatt a Für-
dõházban lesz elérhetõ, értelemszerûen minden hétfõn.
Az ár tekintetében a Júlia fürdõben alkalmazott 900 forin-
tos ár nem változik.

  FELHASZNÁLHATÓAK A JEGYEK

A Júlia fürdõbe elõre megváltott jegyek, bérletek a nyár
folyamán a Fürdõházban és a Tófürdõn egyaránt felhasz-
nálhatók. Ha valaki mindenképp csak a Júliában szeretné
jegyét, bérletét felhasználni, akkor sincs gond, azok érvé-
nyességi idejét az újranyitást követõen meghosszabbítják,
a bezáráskor még esedékes idõtartam mértékéig.

sítési munkákat elvégezzék, melyek fõ tematika szerint
az alábbiak:

– Homlokzati felületek hõszigetelési munkái.
– Lapos tetõ hõ- és csapadékvíz-szigetelések felújítása,

illetve cseréje.
– Homlokzati nyílászárók cseréje.
– A korszerûsítés kapcsán fotovoltaikus energiatermelõ

(napelemes) rendszert is kiépítenek az energiaköltségek
csökkentése, továbbá a minél környezettudatosabb üze-
meltetési feladatok megvalósíthatósága érdekében. A rend-
szer kiépítésétõl 25–30 százalék éves megtakarítást vár
az üzemeltetõ.

GYÓGYKEZELÉSEK AZ AQUARIUSBAN

A gyógykezelések és a fürdõprogramok másutt érhetõk
el a bezárás alatt. Akik a Júliában megkezdett gyógy-
kúrájukat 2018. június 11-éig nem tudják befejezni, lehe-
tõségük van arra, hogy a gyógykezeléseik fennmaradó
részét az Aquarius Fürdõgyógyászaton vegyék igénybe, a
még kifizetetlen gyógykezelések önrészének megfizeté-
sénél a Júlia fürdõ árai az irányadók. A gyógyászati keze-
lésekre idõpontot egyeztetni személyesen tudnak az
Aquarius Fürdõgyógyászat recepcióján. (Cím: 4431 Nyír-
egyháza-Sóstógyógyfürdõ, Fürdõház tér 2. Bejárat az
Aquarius Élményfürdõ fõbejárata mellett.)

Fél évszázad után kap átfogó energetikai felújítást
a kedvelt nyíregyházi gyógyfürdõ
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ÚJABB PÁLYÁZATOKRÓL DÖNTÖTTEK

  Megtartotta májusi közgyûlését a nyíregyházi önkor-
mányzat. A képviselõk többek között beszámolót hall-
gattak meg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tok elmúlt évi ellátásáról, a rendõrséggel együttmûködé-
si megállapodást kötöttek a közterületi térfigyelõ kame-
rarendszer használatáról. Emellett több pályázati prog-
ram támogatásáról is döntöttek.

 
A napirendek tárgyalása során a közgyûlés tájékoztatót

hallgatott meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórhá-
zak és Egyetemi Oktatókórház mûködésérõl, szakmai mun-
kájáról, az aktuális fejlesztésekrõl, az elért eredményekrõl.

 
KÓRHÁZI BERUHÁZÁSOK

Az ország legnagyobb integrált egészségügyi intézmé-
nyében 2015 óta 30 projekt keretében összesen 26 milli-
árd forintos fejlesztés történt. Legutóbb óvodát adtak át a
Jósa András Oktatókórház területén, de nemsokára elké-
szül a parkolóház is.

 
FEJLESZTÉSEK A MENTÕKNÉL

A tájékoztatás az Országos Mentõszolgálat Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségének tevékenységérõl,
jövõjérõl folytatódott. A mentõknél is folyamatos a fejlesz-
tés, amely megteremti a jobb ellátás alapjait. Nyíregyhá-
zán egy rohamkocsi, egy esetkocsi és hét mentõautó áll
szolgálatban teljes személyzettel.

 
ELFOGADOTT BESZÁMOLÓ

A képviselõk elfogadták az önkormányzat elmúlt évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámolót. Ebben többek között a demográfiai
mutatók, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, termé-

MEGÚJUL A SZENT ISTVÁN UTCA
EGY SZAKASZA

Napirendre került az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések” címû pályázati felhívásra benyúj-
tott fejlesztési projekt elfogadása is. A pályázati felhívás
egyik alcélja keretében lehetõség van önkormányzati tu-
lajdonú belterületi utak felújítására is, amely alapján a
nyíregyházi Szent István utca újulhat meg. Az építkezés a
Szent István utca Hunyadi utca Inczédy sor közötti 550
méteres szakaszát érinti. A beruházás költsége 45 millió
forint, amelyhez 23 milliós önerõt biztosítanak. 

 
ÚJ POLGÁRMESTERI KABINETVEZETÕ:

KÓSA ÁRPÁD

FIDESZ-KDNP: SOKAT
KÖSZÖNHETÜNK

A KAMERÁKNAK IS
Dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-

KDNP frakcióvezetõje a téma kap-
csán szerkesztõségünknek elmond-
ta, a rendõrség és a közterület-fel-

ügyelet között nagyon jó a munkakapcsolat, közösen
tudnak dolgozni a kamerák információi alapján. A leg-
utóbbi közbiztonsági beszámolóból kiderült, hogy a
közterületi bûncselekmények száma csökkent, ez a
kameráknak is köszönhetõ.

 
MSZP: FONTOS LÉPÉS

A KÖZÖS ÜZEMELTETÉS
Nagy László, az MSZP önkor-

mányzati képviselõje szerint na-
gyon jó, hogy a térfigyelõ kamerák
száma már meghaladja a százat. A
Nyíregyházi Televíziónak azt nyi-
latkozta, hogy a közös üzemeltetés fontos lépés, hi-
szen korábban is bizonyított volt, hogy a kamerarend-
szernek van visszatartó ereje, és a bûnmegelõzésben,
de a bûnfeltárásban is fontos szerepet játszik. 

 
JOBBIK: KOMOLY

SEGÍTSÉG A BÛNMEGELÕ-
ZÉSBEN

Béres Csaba, a Jobbik önkor-
mányzati képviselõje kérdésünkre
hangsúlyozta, a városban a térfi-
gyelõ kamerák száma évek óta fo-
lyamatosan növekszik, ez komoly segítséget nyújt a
hatóságoknak a bûnmegelõzésben és a bûnfelderítés-
ben. Az elõterjesztés szerinte a rendõrök és a közte-
rület-felügyelõk együttmûködését pontosítja.

szetbeni ellátások biztosításának formái, a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátások bemutatása, a bûnmegelõzési
tevékenység, a civil szervezetekkel történõ együttmûkö-
dés, a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvé-
delmi területen végzett szakmai ellenõrzések tapasztala-
tai szerepelnek.

KÖRNYEZETI SZEMPONTOK

Hasonlóképpen az elmúlt évi munkát értékelték kör-
nyezetvédelem és a környezetgazdálkodás területén, va-
lamint jóváhagyták az idei tervet. Ebben továbbra is sze-
repelnek például a városszépítõ akciók, a hulladékgaz-
dálkodási és szennyvízkezelési fejlesztések.

 
TÉRFIGYELÕ KAMERÁK

– EGYÜTTMÛKÖDÉS A RENDÕRSÉGGEL

Az önkormányzat együttmûködési megállapodást kö-
tött a megyei rendõr-fõkapitánysággal a városban lévõ
közterületi térfigyelõ kamerarendszer használatáról. Ez-
zel az önkormányzat üzemeltetésében lévõ 102 darab tér-
figyelõ kamera képei a megyei rendõr-fõkapitányságnál is
nyomon követhetõek. A cél, hogy növeljék a bûnmegelõ-
zés, a bûnfelderítés és a bûnüldözés hatékonyságát. (A
képviselõk véleményeit lásd keretes írásunkban.)

 
MÚZEUMI PÁLYÁZATOK

A közgyûlés elfogadta a Járásszékhely múzeumok szak-
mai támogatása címû pályázati kiírásra benyújtott pályá-
zati programot. Ez a Jósa András Múzeum digitális straté-
giáját figyelembe véve egy átlátható, könnyen kezelhetõ,
a felhasználó igényeit központba helyezõ online felület
létrehozását célozza meg, teljesen megújuló arculattal,
modern, interaktív megjelenéssel. Az összköltségvetés kö-
zel 4 millió forint, a pályázat önerõt nem igényel. A 150
éves jubileumát ünneplõ múzeumot érinti a Muzeális in-
tézmények szakmai támogatása címû pályázat is. Több mint
20 millió forintból szeretnék folytatni a Kubinyi Ágoston
programot a múzeum alapítójának emlékére készített em-
lékszoba és állandó kiállítás felújításával és bõvítésével.

 
SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Elfogadták a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív
hulladékgyûjtéssel kapcsolatos lakossági környezettuda-
tos szemléletformálás címû pályázatot is. Ezzel a „Hulla-
dékért virágot” akciót és a Hulladékszállítási naptárat sze-
retnék támogatni.

 

A Jósa András Oktatókórház területén nemsokára elkészül a parkolóház is

MÉG HATÉKONYABB LEHET A TÉRFIGYELÕ KAMERARENDSZER

A nyíregyházi közgyûlés csütörtöki ülésének egyik
pontjaként módosította a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatot. Ez pontosan meghatározza a polgármeste-
ri kabinet vezetõjének szerepét, amit Kósa Árpád  tölt
be június 1-jétõl, aki korábban a Kölcsey Nonprofit
Kft., majd a Város-Kép Nonprofit Kft. és késõbb a Nyír-
egyházi Sportcentrum ügyvezetõje is volt. A városve-
zetés által megfogalmazott célok operatív koordiná-
lása és irányítása a polgármesteri kabinetvezetõ alap-
vetõ feladata. – Az elmúlt 12 évben Nyíregyházán
különbözõ, elsõsorban médiával és sporttal foglalko-
zó cégeket vezettem. Azt remélem, hogy azt a tapasz-
talatot, tudást, amiket elsõsorban e területeken, má-
sodsorban az ezekhez kapcsolódó fejlesztésekben sze-
reztem, tudom majd kamatoztatni kabinetvezetõként
is. A célom mindenképpen az, hogy ezt a rendszert
még jobbá tegyem, hogy még látványosabb legyen
Nyíregyháza fejlõdése, illetve ezeken a szakterülete-
ken a munkája – nyilatkozta televíziónknak Kósa Ár-
pád polgármesteri kabinetvezetõ.
 

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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        ELÕ A NAPTÁRAKKAL,
Nemcsak a vízparti települések, hanem Nyíregyháza élete is fokozottan felpezsdül a
nyári idõszak kezdetével. Turisták ezrei érkeznek ide, s a szabolcsi megyeszékhelyen
élõk mindennapjai is megtelnek izgalommal. SóstóSerFeszt, Cantemus Kórusfesztivál...
Csak néhány „itthoni” program, a teljesség igénye nélkül. Elõ a naptárakkal, adunk egy

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS TAGINTÉZMÉNYEI

SÓSTÓ ZOO

Mindennap oroszlánfóka- és papagájbemutató, hetente két-
szer cápaetetés. Fakultatív program: kocsikázoo, tevegelés.

Ingyenes bábelõadások hétvégenként (szombaton délutá-
nonként), az állatpark színpadánál:

2018. június 16., szombat 15.30 – Mici egér
2018. június 23., szombat 15.30 – Röfi malac
2018. június 30., szombat 15.30 – Marabu doktor
2018. július 7., szombat 15.30 – Ugri-bugri királykisasszony
2018. július 14., szombat 15.30 – Három kismalac

2018. július 21., szombat 15.30 – Kíváncsi
kiselefánt
2018. július 28., szombat 15.30 – Szur-

koshátú szalmaboci
2018. augusztus 4., szombat 15.30 – Hun-
cut kecske

2018. augusztus 11., szombat 15.30 –
Aranycsibe

2018. augusztus 18., szombat
15.30 – Mici egér

2018. augusztus 20.,
hétfõ 15.30 – Röfi
malac

Vancza János miskolci költõ kötetbemutatója
Közremûködik: Vihula Mihajlo ukrán gitármûvész.
2018. június 21. 16.30, Városmajori Mûvelõdési Ház (Nyír-

egyháza, Városmajor utca 3.).
Ingyenes táncház az Igrice Néptáncegyüttes és a Bokorta-

nyák Lakosságáért Egyesület szervezésében.
2018. június 24. 16.00, Városmajori Mûvelõdési Ház (Nyír-

egyháza, Városmajor utca 3.).
Szöszmötölõ – kézmûves foglalkozás
2018. június 27. 10.00, Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Nyír-

egyháza, Ungvár sétány 33.).
Városmajori nap
Közremûködik: az Örökzöld Nyugdíjas Egyesület, a Nyír-

ség Tirpák Népzenei Együttes, a carPEDIGnem, a Long Dusty
Road és az Aqueencum zenekar.

2018. június 30. 11.00–17.00, Városmajori Mûvelõdési Ház
(Nyíregyháza, Városmajor utca 3.).

KOR- és OldRock-koncert az udvaron
2018. június 30. 18.00 (esõnap: július 1.), Városmajori

Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza, Városmajor utca 3.).

EGÉSZ NYÁR

Nagy Otília kiállítása
2018. július 3., Váci Mihály Kulturális Központ, galéria szint

(Nyíregyháza, Szabadság tér 9.). A kiállítás augusztus 29-éig
tekinthetõ meg!

Zene Sóstón II. évad
2018. június 13. – augusztus 22., Krúdy Vigadó melletti piac.
Kertvárosi kézmûves tábor
Turnusok: I. 2018. június 18–22. II. 2018. június 25–29.

III. 2018. július 2–6., Kertvárosi Közösségi Ház (Nyíregyhá-
za, Prága utca 7.). Információ: 42/342-213, kertvaros@
vacimuv.hu.

Borbányai kézmûves tábor
Turnusok: I. 2018. június 25–29. II. 2018. július 2–6., Bor-

bányai Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza, Margaretta utca 50.).
Információ: 20/350-9186, 42/491-295, borbanya@
vacimuv.hu.

Nyári tábor a Butykai Mûvelõdési Házban
Turnusok: I. 2018. június 25–29. II. 2018. július 2–6. III.

2018. július 30. – augusztus 3., Butykai Mûvelõdési Ház
(Benkõ I. u. 1.). Információ: 42/726-045, butyka@vacimuv.hu.

Jósavárosi nyári tábor
Turnusok: I. 2018. július 2–6. II. 2018. július 9–13. III. 2018.

július 16–20., Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza, Ung-
vár sétány 33.). Információ: 42/448-005, 30/196-5685, josa-
varos@vacimuv.hu.

Az Alvégesi Mûvelõdési Ház nyári kézmûves táborai
Turnusok: I. 2018. július 23–27. II. 2018. július 30. – au-

gusztus 3., Alvégesi Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza, Honvéd
u. 41.). Információ: 42/462-400, 20/396-4949, alvegesi@
vacimuv.hu.

Magyarország várai – kiállítás a debreceni Császár Sza-
bolcs rajzaiból

2018. augusztus 1. 17.00, Városmajori Mûvelõdési Ház
(Nyíregyháza, Városmajor utca 3.).

Karády Katalin-emlékmûsor
2018. augusztus 1. 18.00, Városmajori Mûvelõdési Ház

(Nyíregyháza, Városmajor utca 3.).
A 80 nap alatt a Föld körül címû sorozatban a Loire-völgyi

kastélyokról tart elõadást Gaál Gyõzõ idegenvezetõ
2018. augusztus 9. 16.00, Városmajori Mûvelõdési Ház

(Nyíregyháza, Városmajor utca 3.).
Ebbõl is, ABBA is
Zenés mûsor az ABBA együttes slágerei alapján.
2018. augusztus 15. 18.00, Városmajori Mûvelõdési Ház

(Nyíregyháza, Városmajor utca 3.).

JÚNIUS

Piktor Tanoda élményfestés akrillal
2018. június 9. 9.00–12.00, június 10. 16.00–19.00, Alvé-

gesi Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza, Honvéd utca 41.).
Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája
Dr. Huszti Éva docens: Társas kapcsolatok és az aktív idõ-

södés.
2018. június 13. 15.00, Váci Mihály Kulturális Központ

(Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).
Tárlatvezetés – Az idõ egésze
Csobó Péter esztéta, egyetemi tanár tart tárlatvezetést Kósa

Ferenc Kossuth- és Balázs Béla-díjas, Prima Primissima-díjas,
érdemes mûvész, filmrendezõ fotókiállításán.

2018. június 14. és 22. 18.00, Nyíregyházi Városi Galéria
(Nyíregyháza, Selyem u. 12.) és Pál Gyula Terem (Nyíregyhá-
za, Vay Ádám krt. 14.). A kiállítás 2018. június 23-áig tekint-
hetõ meg.

Táncház a Kertvárosban
A magyar néptánc tanítása, népszerûsítése érdekében.
2018. június 14. 18.00, Kertvárosi Közösségi Ház (Nyír-

egyháza, Prága utca 7.).
Dr. Szabó András debreceni elõadó irodalmi estje Tóth

Árpád mûveibõl
2018. június 15. 17.00, Városmajori Mûvelõdési Ház (Nyír-

egyháza, Városmajor utca 3.).
Art-terápia hölgyeknek
Homoljak Viktória art- és babaterapeuta foglalkozásán ez-

úttal a testtérkép készítése a téma.
2018. június 16. 15.00, Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Nyír-

egyháza, Ungvár sétány 33.).
II. Fakanál Fesztivál
Nyíregyháza–Nyírszõlõs Egyesületének 45. évfordulója al-

kalmából egész napos kulturális, gasztronómiai szórakoztató
és sportprogramok várják az érdeklõdõket!

2018. június 16. 19.00, Nyírszõlõs, Kollégium úti Sport-
pálya.

Mulatós retró kerti party
2018. június 16. 19.00, Alvégesi Mûvelõdési Ház (Nyír-

egyháza, Honvéd utca 41.).

ÚSZÁS, JÓGA, STRANDRÖPI

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ

MESEAUTÓ
A megújult Szabadtéri Színpad nyitóelõadása.
2018. augusztus 18. (szombat) és 19. (vasárnap) 20.30,

Szabadtéri Színpad

VIDOR Fesztivál – Az év legvidámabb hete 
2018. augusztus 24. és szeptember 1. között

Magyar Úszás Napja
2018. június 16., Tófürdõ.
A Magyar Úszás Napja alkalmából a Tófürdõn színes

programok várják a családokat.
Jóga Világnapja
2018. június 21., Bujtosi Városliget.
A Jóga Világnapja alkalmából reggel 9 órától ingyenes

szabadtéri jóga a Bujtosi Városligetben (a foglalkozást tart-
ja: Papp Edit jóga- és jógaterápia-oktató).

Hübner Beach Volleyball in the City
2018. június 28. – július 1., belváros
7. Amatõr Strandröplabda Verseny a belvárosban.  Igazi

beach hangulat a belváros szívében. Napközben amatõr
csapatok küzdenek a bajnoki címért, este gálamérkõzések
keretében versengenek a városi cégek, sportszervezetek.
Július 1-jén, vasárnap délután várhatóan a Magyar Strand-
röplabda Bajnokság döntõ mérkõzéseit tekinthetik meg a
kilátogatók.

Államalapító Szent István ünnepe
2018. augusztus 20., Nyíregyháza, Kossuth tér
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ADUNK EGY KIS ÍZELÍTÕT
kis segítséget, mi vár még ránk szeptemberig! A többi programot, illetve az alábbiak
részleteit figyelemmel kísérhetik a Nyíregyházi Naplóban, a folyamatosan frissülõ
www.nyiregyhaza.hu/programajánló menüpont alatt, illetve a www.hellonyiregyhaza.hu
weboldalon. A szervezõk a programok változtatási jogát fenntartják.

SÓSTÓ

CANTEMUS

Cantemus „Évadzáró” hangverseny
2018. június 30., szombat 18.00–20.00, Kodály Zoltán Ál-

talános Iskola
Közremûködik: 8. osztályosok kamarakórusa, Acapellart

énekegyüttes, Cantemus Fiúkórus, Cantemus Gyermekkar,
Cantemus Ifjúsági Vegyeskar, Cantemus Vegyeskar, Pro Musica
Leánykar.

Dumaszínház
Bellus István
Mándi Ákos zongoramûvész
Talamba ütõegyüttes

Kállay Gyûjtemény 17.00–24.00 óra
Solymászat és szirtisas-bemutató
Koszta Zoltán iparmûvész kiállítása
Tombola és zenés mûsor
Gyermekprogramok, kézmûves foglalkozás

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM
– KÁLLAY GYÛJTEMÉNY

Múzeumok Éjszakája
2018. június 23., szombat
Jósa András Múzeum és Kállay Gyûjtemény 18.00–02.00 óra
Munkácsy Mihály kiállítás  a Hadron Egyesület tárlatvezetésével
Lajkó Félix duó
Hestia Tûztánc
Lakatos Gabi Project
Csillagtúra
Harlekin Bábszínház

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Strandkönyvtár
2018. július 2–27., Sóstói Parkfürdõ

Keressük a nyár könyvfalóját
2018. szeptember 7-éig, Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtára olvasópályázatot hirdet a nyári szünidõre.

Csiriptanya Játéktár programjai
2018. július 3. 14.00–16.00: Papír quilling nyári kép készítése
2018. július 5. 14.00–16.00: Virág girland készítése
2018. július 10. 14.00–16.00: Spatulából kirakó (napernyõ)
2018. július 12. 14.00–16.00: Szitakötõ készítése
2018. július 17. 14.00–16.00: Spatulából emberfigurák készítése
2018. július 19. 14.00–16.00: Sün készítése fonalból
2018. július 24. 14.00–16.00: Ajtódísz készítése
2018. július 26. 14.00–16.00: Gombokból dekorációk készítése
2018. július 28. 9.30–12.30: Dekorációk készítése fonalból
2018. július 31. 14.00–16.00: Ablakdísz készítése
2018. augusztus 2. 14.00–16.00: Muffin sütemény készíté-
se pomponból
2018. augusztus 7. 14.00–16.00: Szélforgó készítése vegyes
technikával
2018. augusztus 9. 14.00–16.00: Gyümölcsök készítése papírból
2018. augusztus 14. 14.00–16.00: Papírtányérból béka készítése
2018. augusztus 16. 14.00–16.00: Fényképkeret készítése
fából, papírból

2018. augusztus 21. 14.00–16.00: Léggömb dekoráció ké-
szítése
2018. augusztus 23. 14.00–16.00: Könyvlap felhasználásá-
val asztali dísz készítése
2018. augusztus 25. 9.30–12.30: Mesefigura készítése CD-bõl
2018. augusztus 28. 14.00–16.00: PET-palackból virágok ké-
szítése
2018. augusztus 30. 14.00–16.00: Napraforgó készítése CD-re

Vécsey Utcai Fiókkönyvtár
2018. június 7-étõl elõreláthatóan augusztus végéig felújí-
tás miatt zárva tart.

XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetõi
Mesterkurzus (nyíregyházi programjai)

2018. augusztus 15., szerda
20.00 Karvezetõi Mesterkurzus nyitó hangversenye – A

Nyíregyházi Cantemus Kórus és a Nyíregyházi Rotary Club
szervezésében jótékonysági koncert a Jósa András kórház ja-
vára (Római Katolikus Templom)

2018. augusztus 16., csütörtök
16.00 Nyíregyházi Zsinagóga – San Juan Akadémiai Kórus

(Argentína), Nieuw Amsterdams Gyermekkar (Hollandia),
Voces Kamarakórus (Szlovákia), Napsugár Gyermekkar

20.00 Ünnepi Nyitóhangverseny – A Nyíregyházi Cantemus
Kórus énekkarai bemutatkoznak

2018. augusztus 17., péntek
11.00 A Megye napja – Megyeháza díszterme – Hail Mary

the Queen Gyermekkar (Fülöp-szigetek), Stellenbosch Egye-
temi Kórus (Dél-Afrika)

19.00 Nyíregyháza (koncert) – Kodály terem – Hail Mary
the Queen Gyermekkar (Fülöp-szigetek), Stellenbosch Egye-
temi Kórus (Dél-Afrika)

2018. augusztus 18., szombat
20.00 Folklór est – Nyíregyháza, Kossuth tér
2018. augusztus 19., vasárnap
10.00 Minõsítõ verseny nemzetközi zsûri bevonásával
19.00 V4 kórusok hangversenye – Kodály terem
2018. augusztus 20., hétfõ
19.00 Gálakoncert a Continental Arénában
2018. augusztus 21., kedd
18.00 Karvezetõi Mesterkurzus záróhangversenye – Kodály

terem

Kosárlabda edzõtábor
2018. július 23–27., Continental Aréna
Bababörze
2018. augusztus 12., Continental Aréna
Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetõi Mes-
terkurzus
2018. augusztus 20.,  Continental Aréna
XXXVII. Nyírségi VIDOR Fesztivál Nemzetközi Nyílt Sakk-
verseny
2018. augusztus 23–27., Continental Aréna

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM

SóstóFeszt Szárazon és Vízen 2018 UVFESZTIVÁL
2018. június 29., Sóstógyógyfürdõ
A sóstói nyár elektronikus zenei rendezvénye, sztárfellé-

põkkel. Gyere és éld át velünk, hogy milyen, amikor több
ezer fiatal  #UV  festékkel kisminkelve meghódítja a Sóstói-tó
partját! Fellépõk: Andro, Yamina, Purebeat, Bricklake,
HELLDANCE, Adam Ajkay, NOR-B & DJ HAJNAL.

Sóstói Sárkányhajó Fesztivál és Barkácsbogrács Amatõr
Fõzõverseny

2018. július  14., sóstói csónakázótó és Krúdy Vigadó elõtti
sétány. Gigászi küzdelem a tavon, frenetikus ízek a tóparton,
desszertnek koncertek és remek hangulat!

VII. Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. – Nyíregyházi Sportcentrum Or-
szágos Pénzdíjas Strandfoci Fesztivál a Fatum Property Kupáért

2018. július 19–22., Aquarius Élmény- és Parkfürdõ
Látványos összecsapások 4 napon át az ország 44 leg-

jobb csapatának részvételével.
Sóstó-Gyógyfürdõk – Nyíregyházi Sportcentrum

Strandröplabda Bajnokság a Fatum Property kupáért
2018. július 19–20.
Alakreform edzés Rubint Rékával
2018. július 28. 15.00, Aquarius Élmény- és Parkfürdõ
A fürdõélmények mellett egy dinamikus program az

egészség, a vitalitás és a nyári csúcsforma jegyében.
SóstóSerFeszt
2018. augusztus 3-4., Krúdy Vigadó elõtti sétány
Európa több mint 80 sörkülönlegessége, ízek, illatok és

dallamok egy hétvégébe sûrítve.
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Több mint ezren indultak idén is a hétvégén meg-
rendezett nyolcadik Michelin Bringafesztiválon. Az
esemény legnépszerûbb kerékpáros futama a Vidám
Kerekezés volt, amelyen a résztvevõk rendõri felve-
zetés mellett tették meg a Nyíregyháza–Sóstó távot. A
bringafesztivál alkalmából újabb bringafát ajándéko-
zott a városnak a Michelin Hungária Kft. A kerékpár-
tárolót Sóstóra, a Tóstrand bejárata elé helyezték el és
16 bicikli tárolására alkalmas.

BRINGAFESZT ÉS -FA

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek nyári gyermekétkezte-

tésének igénybevételérõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülõt/
Törvényes képviselõt, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy ha a
gyermek életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási he-
lye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lõ, törvényes képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést a hátrányos, halmozottan
hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben:
a) a bölcsõdében, minibölcsõdében bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben

részesülõ gyermekek számára a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az
óvoda zárva tartásának idõtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43
munkanapon, legfeljebb a nyári szünet idõtartamára esõ valamennyi munka-
napon keresztül (2018. június 18. napjától 2018. augusztus 31. napjáig) ve-
hetõ igénybe

azok számára, akik az önkormányzat által kiküldött nyilatkozatot visszajuttatták
vagy a nyári szünet idõtartama alatt visszajuttatják a Polgármesteri Hivatal Szociális
és Köznevelési Osztályához.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyári szünet idõtartama alatt
az étkeztetést házhoz szállítással biztosítja az arra jogosultak számára. Hétköznap
10.00–14.00 óra között az ételeket lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg a
gyerekek.

Felhívom azonban a szülõ/törvényes képviselõ figyelmét, amennyiben nem kí-
vánja az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen
Hatóságomat mihamarabb tájékoztatni. Továbbá, ha a gyermek más településen
történõ táborozása, illetve egyéb okból történõ akadályoztatása esetén az étkezést
nem tudja igénybe venni, azt szíveskedjen annak megkezdése elõtt 3 nappal a Nyír-
egyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A)
felé jelezni.

Tájékoztatom, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve
betöltéséig vehetõ igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés
ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.

Nyíregyháza, 2018. június 1.
Dr. Krizsai Anita s. k.

osztályvezetõ
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SZÁZEZER NÉZÕ ÉS SZAKMAI SIKEREK AZ ÉVADBAN
Szinte nem volt olyan jelentõs fesztivál az országban,

ahová ne kapott volna meghívást színházunk a szerdán
hivatalosan is bezárt évadban – az Illatszertár például
most utazik a POSZT-ra. A szakma mellett a nézõk is elis-
merték a színházat érdeklõdésükkel.

Kirják Róbert, a teátrum ügyve-
zetõ igazgatója hangsúlyozta, az
elmúlt évadban mintegy 97 636
nézõt fogadott a színház. Egyben
megköszönte a 21 991 bérletes lá-
togató bizalmát és hûségét, szá-
muk a tavalyi évhez képest is to-
vábbi 2564-gyel nõtt. Az évad a
23 százalékos teljes bevételnö-
vekedésen túl országos elismeré-
seket is hozott a társulatnak.

LEGVÁLTOZATOSABB REPERTOÁR

– Célkitûzéseink így nem változnak: a lehetõ legválto-
zatosabb repertoárt szeretnénk játszani, lubickolva abban,
hogy a nyíregyházi közönség igazi ínyenc, örül a hagyo-
mányosnak és közben mégis kíváncsi az újdonságra – tet-
te hozzá az igazgató. – Folytatjuk szeptembertõl a ma-
gyarországi színházi szakma élvonalába tartozó rendezõk
felvonultatását Nyíregyházán. Lesznek köztük régmúltból
visszatérõk (Verebes István, Zsótér Sándor) és közelmúlt-
ból visszatérõk (Keresztes Attila, Tasnádi Csaba, Szente
Vajk, Bal József, Halasi Dániel), az elõször érkezõk között
pedig lesznek tapasztaltabbak (Simon Kornél, Szikszai
Rémusz) és rendezõpályájuk elején járók (Horváth Illés)
is. A vendégek mellett természetesen a színház mûvészeti

vezetésében dolgozó alkotók, Göttinger Pál fõrendezõ (aki
ragyogó beszédet mondott az évadzárón) és Sediánszky
Nóra is készítenek egy-egy elõadást. A bemutatókat most
is úgy válogatták össze, hogy az ismerõs címek között fel-
bukkanjon egy-egy váratlan újdonság. A megkerülhetet-
len klasszikusok (Shakespeare, Csehov) mellett ismert tör-
ténetek új, számunkra készülõ adaptációit (Hamupipõke,
Bob herceg, A kis hableány) készítették elõ, de krimit
(Agatha Christie) és vígjátékot (Oscar, Balfácánt vacsorá-
ra!), ritkán játszott szerzõt (Jean Cocteau) és új magyar
írást (Dragomán György: Kalucsni) is mûsorra tûznek.
Mellettük legfiatalabb nézõinknek friss gyerekirodalmat
és régrõl ismert magyar népmesét egyaránt játszanak majd.

ELISMERÉSEKET IS ÁTADTAK

Nyíregyháza Város Nívódíját Gulácsi Tamás színmûvész
vehette át dr. Kovács Ferenc polgármestertõl. A Kelet szí-
nésze Puskás Tivadar lett. Arany Kalapács-díjat kapott
Turcsán József színpadmester és Aranyceruza-díjat Ling

Andrea, a teátrum könyvelõje. Idén megosztva két Lipót-
díjat adtak át, melyet Puskás Tivadar és Rák Zoltán kap-
tak. Idén elõször a Színházért-díjat is kiosztották a teátru-
mért önzetlenül, legtöbbet tevõ mûvészek részére, me-
lyet elsõ alkalommal Pregitzer Fruzsina, Illyés Ákos és Rák
Zoltán vehetett át. A Hátsó Színpad Alapítvány díját, me-
lyet a kiszolgáló személyzet egy tagjának szavaznak meg
ezentúl évrõl évre, Nagyidai Gergõ alapító a színház dí-
szítõjének, Joó Tibornak adta át. A Magyar Mûvészeti
Akadémia tagozati ösztöndíját Rák Zoltán nyerte. Az évad
nézõje dr. Kresák Ilona lett.

Dr. Kovács Ferenc polgármester az ünnepségen bejelen-
tette, ezentúl a „Rózsakert” Szabadtéri Színpad nevet viseli
a megújult kulturális intézmény, mely augusztus 18-án és
19-én Szente Vajk rendezésében a Meseautó címû zenés víg-
játékkal nyitja meg kapuit. Hozzátette: egy 700 milliós beru-
házás keretében megújul a szomszédos volt Helyõrségi
Mûvelõdési Otthon épülete is, mely a következõ utáni évad-
ra készülhet el.                       (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A társulati ülésen díjazott tagok, mûvészek és háttérben dolgozók

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

A Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából Nyíregyházán, a Hõsök terén kö-
zös megemlékezést tartott Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormány-
zata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal. A megyeháza elõtti téren
évek óta tartanak Trianon emléknapot.
Hétfõn a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimná-
zium és Kollégium diákjai adtak mûsort,
Magyarok mindenütt címmel. Az elhang-
zott ünnepi beszédeket közös imádság és
koszorúzás zárta.

Köszöntõjében Móricz Zsigmondot idézte
Nyíregyháza polgármestere.  Dr. Kovács
Ferenc a megye híres szülöttének Öt sebek
címû írásából olvasott fel. A polgármester
ugyanakkor arról is beszélt, hogy az 1920-
as tragédia után a magyarság magára talált.
Egyre szorosabb kapcsolat alakul ki az el-
szakított magyarság és az anyaország között,
amit a kormány minden eszközzel igyek-
szik támogatni, annak érdekében, hogy a
határon túl élõk is képesek legyenek magyar-
ságukat megélni, megtartani.

TÖBB MINT HÚSZEZER ESKÜ

– 2010 óta ez a megtartó erõ újjáéledt,
azt gondolom. Elsõsorban a parlament, a
kormány intézkedéseinek hatására, de
említhetném az önkormányzatokat, a civil
szervezeteket, mindazokat, akik jóval 2010
elõtt is ezért dolgoztak. A testvér-partner-
városi kapcsolatok, iskolai kapcsolatok, ci-
vil szervezetek közötti programok mind
erõsítették ezt, de legfõképp szeretném ki-
emelni a határon túli magyarok elkötele-
zettségét, ragaszkodását, hitét, hiszen e
nélkül ez nem mûködne. Ennek egyik leg-
erõsebb bizonyítéka, hogy csak a nyíregy-
házi önkormányzat szervezésében az el-
múlt években több mint 20 ezren tették le
itt, Nyíregyházán az állampolgársági eskü-
jüket – fogalmazott  dr. Kovács Ferenc.

A Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából szervezett ünnepségen a történelmi
egyházak képviselõi közös imádságot
mondtak. Ezt pedig koszorúzás követte. Az
ünnepség szervezõi közösen helyezték el
az emlékezés virágait a megyeháza falán
található Trianon emléktáblánál.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Polgári András, a kormányhivatal fõigazgatója
és Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke közösen koszorúzott

AZ ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZTEK
A  holokauszt  nyíregyházi áldozataira

emlékeztek vasárnap délelõtt a dr. Bernstein
Béla mártír fõrabbiról nemrégiben elneve-
zett téren, ahol közel másfél évtizede áll a 
Holokauszt-emlékmû. Részben ezen a terü-
leten volt 1944-ben a helyi gettó, ahová 17
és fél ezer, köztük 5000 nyíregyházi zsidót
telepítettek be. Május 14-én Nyírjesrõl in-
dult az elsõ transzport az auschwitz-
birkenaui haláltáborba.   

Talia Herzlich, Párizsban született, ma
Izraelben élõ, zsidó származású hegedû-
mûvész elõadásával kezdõdött az emléke-
zés, majd a város képviseletében dr. Ulrich
Attila mondott beszédet. Nyíregyháza al-
polgármestere kiemelte, az emberiség tör-
ténelme tele van szégyenfoltokkal, melyek
beárnyékolják a közelmúltat is. – Az em-
lékmû jelképezi annak a 17 580 ember-
nek, köztük 5000 nyíregyházi, zsidó szár-
mazású honfitársunknak a sorsát, akik utol-
só útjukra innen indultak az állomásra,
onnan pedig Auschwitz felé.

SZÍVÜKÖN HORDOZZÁK

A rendezvényen dr. Róna Tamás, a kecs-
keméti körzet fõrabbija mondott emlékezõ

beszédet, melyben azt mondta, volt egy
olyan történelmi kor, amelyben jeges fu-
vallat dermesztette meg Európa érzõ, em-
berszeretettel teli szívét. – Vasalt csizmák
zúzták szét a szabadság zászlaját. Nem
számított, hogy asszony vagy gyermek,
hogy világhírû tudós. Azon kevesek, akik
még mindig közöttünk vannak, a karjukon
lettek megjelölve, mi pedig, a késõi gene-
ráció, a szívünkön hordozzuk a számokat
– mondta a fõrabbi.

BERNSTEIN BÉLA TÉR

A fõrabbi az elhurcoltak között utalt dr.
Bernstein Bélára, aki a II. világháború elõtt
évtizedekig szolgálta tudós fõrabbiként a
nyíregyházi zsidóságot. A zsidó hitközség
és a városvédõk kezdeményezésére ne-
vezte el a közgyûlés a  Holokauszt-em-
lékmû terét dr. Bernstein Béláról, akire
Nógrádi Gábor, a Nyíregyházához kötõ-
dõ író-költõ emlékezett. A fõhajtás az
emlékezés virágainak és köveinek elhe-
lyezésével zárult, majd emlékezõ séta in-
dult a Szarvas utcai botlatókõhöz, végül a
Zsidó Hitközség a Kótaji úti temetõben
tartott gyászistentiszteletet.

 (Szerzõ: Tarczy Gyula)

A Holokauszt-emlékmûnél elhelyezték az emlékezés virágait és köveit
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KOSIK ANITÁÉK MESÉS UTAZÁSA
Augusztusban lesz egy éve, hogy egybekelt a Móricz

Zsigmond Színház két kiváló mûvésze: Kosik Anita és
Gulácsi Tamás, a nászútjukhoz azonban az optimális fel-
tételek csak az idei nyárra jönnek össze.

Mivel a nagy nap tavaly nem sokkal az évadkezdés elõtt
volt, s bármennyire igyekeztek minél több dolgot önma-
guk megoldani, az esküvõ költségei köztudottan teteme-
sek, így hát álmaik utazására még várniuk kellett.

KÜLFÖLDRE UTAZNAK

– Borzasztóan boldogok vagyunk, hogy ezen a nyáron
egy nagy utazást tehetünk, ugyanis a tavalyi esküvõnk után
nem jutott sem pénz, sem energia a nászútra, de az idén
mindent bepótolunk – nyilatkozta lapunknak lelkesen Ani-

ta. – Ebben az évben mi
nyertük el az Agárdi Ilona
színésznõ és Pethes
György rendezõ által létre-
hozott alapítvány díját, ami
megteremti az anyagi fede-
zetét. Az alapító okirat sze-
rint a kapott pénz csak kül-
földi utazásra költhetõ. Ez-
zel szerettek volna hozzá-
járulni ahhoz, hogy a nem
kevés fizikai és szellemi
túlterheltségnek kitett szí-
nészek élményekben gaz-
dagodva kipihenhessék
magukat, feltöltõdjenek.

Minden olyan magyar színészházaspár pályázhat, ame-
lyiknek egyik tagja sem töltötte még be a pályázat benyúj-
tásának határidejéig a harmincötödik évét, és mindkét há-
zasfél valamely magyar nyelvû színház fõfoglalkozású szí-
nésze. Tavaly is megpályáztuk, de akkor nem nekünk ked-
vezett a szerencse, ugyanis Agárdi Ilona és Pethes György
végrendelete szerint a kuratórium sorsolással dönt arról,
ki nyeri a díjat.

RÁJUK FÉR A PIHENÉS

Bõven van mit kipihenniük Tamáséknak, hiszen mind-
kettõjüknek négy premierje volt az évadban, s egyik-másik-

ban õk vitték „vállukon” az elõadást. Anita élete eddigi
talán legjobb alakításait nyújtotta például A név:
Carmenben vagy a Chicagóban, amikor már-már az volt
nézõként az érzésem, menten belehal, csakhogy a leg-
jobb lehessen. S akkor még nem beszéltem a tüneményes
Mirr-Murr kalandjairól vagy a Don Carlosról, amelyikben
II. Fülöp feleségét játszotta. Tamást is ragyogó színészi le-
hetõségek találták meg ebben az évadban, hiszen Kádár
úr a Mohácsi János rendezte Illatszertárban, kéjvágyó
Herceg az Asszony asszonynak farkasában, ügyvéd a Ró-
zsák háborújában s címszereplõ A kék pékben. Az ifjú
színész ezekben a napokban is gõzerõvel próbálja a Szente
Vajk rendezte Meseautót, amivel nyit majd augusztus 18-
án a teljesen felújított Szabadtéri Színpad. Ne felejtkez-
zünk meg persze az Arany János tiszteletére összeállított
Arany-Metszésrõl, vagy a remek Mûvészasztal rendezvé-
nyekrõl sem, amiknek sikeréhez maguk is hozzájárultak!
Rájuk fér tehát a pihenés, a feltöltõdés.

Kosik Anita és Gulácsi Tamás Fotó: Janics Attila

ÚTINAPLÓT KÉSZÍTENEK

– Azért pályáztunk a díjra, mert mindketten nagyon sze-
retünk utazni, új dolgokkal találkozni, feszegetni a hatá-
rainkat – veszi át a szót Tamás. – Ha végtelen mennyiségû
idõnk és pénzünk lenne, állandóan úton lennénk. Néha
persze hazajönnénk játszani – teszi hozzá mosolyogva.
(A Móricz Zsigmond Színház rendszeres nézõi tudják,
mennyire elhivatottak, mekkora elánnal dolgoznak, mi-
közben sem az idejüket, sem az energiájukat nem sajnál-
ják, ha „játékról” van szó – szerk.) – Hogy hová megyünk,
még titok, nem akarjuk „elkiabálni”, annyira „menõ”. 
Fotókkal, videókkal dokumentált útinaplót készülünk írni,
amit az alapító honlapján tekinthet majd meg minden ér-
deklõdõ. Nehéz évadunk volt, jó ilyenkor egy teljesen
másik környezetben újraértelmezni önmagunkat. Alig vár-
juk, hogy induljunk már!

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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BAYWATCH A BALATON PARTJÁN? FOLYAMATOSAN LEHET JELENTKEZNI!
Hamarosan beindul az igazi szezon a Balaton partján,

ezzel együtt pedig fürdõzõk ezrei jelennek meg vízen és
a vízparton. Az élmény persze csak akkor lehet teljes, ha
ráadásul biztonságban is telik el a vakáció. Mindezt a
Vöröskereszt önkéntesei is garantálják, akik ezen a nyá-
ron 12 Balaton-parti település 18 strandján látnak el szol-
gálatot, és ha kell, akár életet is mentenek. A csapat tag-
jai közé folyamatosan várják a jelentkezõket.

Június 29-én útra kel az elsõ csapat a Balaton partjára,
hogy a Magyar Vöröskereszt ifjúsági önkénteseként „vi-
gyázzon” a strandolókra. Persze õket még további 7 tur-
nus követi, így augusztus 20-áig országosan 304 elsõse-
gélynyújtó teljesít majd szolgálatot a Balaton partján. A
fiatalok ezúttal is mindennap délelõtt 10 és este 6 óra kö-
zött vigyázzák a strandolók gondtalan pihenését. A tava-
lyi évben a vöröskeresztes önkéntesek közel 3000 eset-
ben segítettek, és elõfordult, hogy életet is mentettek. A
leggyakoribb sérülések közé tartozott a kagyló okozta vá-
gás, rovarcsípés, hirtelen szívmegállás, ficam, rándulás és
törés.

MINDEN KÖLTSÉGET ÁLL A VÖRÖSKERESZT

– A balatoni elsõsegélynyújtó szolgálatra 16 éves ko-
ruktól jelentkezhetnek a fiatalok a Vöröskereszt oldalán,
de bármelyik megyei szervezet is szívesen ad információt
– tájékoztatta szerkesztõségünket Gurály Edina, a Magyar
Vöröskereszt megyei elnöke. – A minimális feltétel csak
annyi, hogy az önkéntesek rendelkezzenek közúti elsõse-

gélynyújtó vizsgával (és megfelelõen helyt tudjanak állni
egy kritikus helyzetben). Nekik a Magyar Vöröskereszt – a
szolgálat teljesítéséhez – biztosítja az egyenruhát, a napi
háromszori étkezést, a folyadékot, az utazás költségeit, a
szállást, a turnust megelõzõ tréninget, valamint a baleset-
és felelõsségbiztosítást is.

10 NAPOS CIKLUS

– Turnusonként 36 fõ lát el napi szolgálatot, strandon-
ként pedig 2 fõ. Õket két turnusvezetõ kíséri – folytatta a
tájékoztatást a megyei vezetõ. – Minden turnus szerdán-

ként indul, ezt követi egy helyi képzés, majd pénteken
szolgálatba állnak a következõ hét csütörtökig. Másnap,
pénteken utaznak haza.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idén a 4. turnusban lát
el szolgálatot, július 18. és július 27. között, az Észak-
Alföldi Régió turnusában. Ez azonban továbbra sem zárja
ki annak lehetõségét, hogy a megyei önkéntesek más ré-
gióhoz és más idõponthoz csatlakozzanak. A jelentkezõ-
ket éppen ezért folyamatosan várják! Jelentkezni a http://
voroskereszt.hu/elsosegely/balatoni-elsosegelynyujto-szol-
galat/ oldalon lehet.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

(Fotó: facebook)
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 10., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–Kazincbarcika labdarú-
gó-mérkõzés ismétlése

Június 9-10., szombat-vasárnap Örö-
kösföld, Zrínyi tornaterme, Összevont
labdajáték diákolimpiai döntõ

Június 9., szombat 9.00 Erdei Tornapá-
lya, Decathlon Élménypróba

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

VERSENYEN A TÕRÖZÕK
Június 2-3-án rendezték Dunaha-

rasztiban a Polaris-Nord Kupa meghí-
vásos nemzetközi tõrversenyt, ahol az
NYVSC Tõr és Párbajtõr Szakosztálya
11 fõvel képviseltette magát. Többek-
nek ez volt az elsõ megmérettetésük,
de így is nagyszerûen szerepeltek. A
fiúknál Ster Nándor volt a legeredmé-
nyesebb, õ a dobogó harmadik fokára
állhatott korosztályában. A lányoknál
Gurály Eszter 6. lett.

GOLFGYÕZELEM
A hétvégén rendezték az év elsõ ki-

emelt felnõtt nyílt golfversenyét. A há-
romnapos Open match play formátum-
ban lebonyolított idei bajnoka a 16 éves
Závaczki Bálint lett! A nyíregyházi él-
sportoló – aki az Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola 10. osztályos tanulója
– remek teljesítménnyel végzett az
élen. Bálint ezzel a gyõzelmével akár
100 helyet is elõre ugorhat a felnõtt férfi
világranglistán!

EDZÉS GYEREKEKNEK
Április elején a Continental Aréná-

ba várta a mozgásra vágyó nyíregyhá-
ziakat Béres Alexandra. A sikeres Fitt-
Kedd elnevezésû program után most
újra Nyíregyházán tartott tornaórát az
Európa- és világbajnok fitneszsportoló.
Béres Alexandra a kertvárosi általános
iskolásokat és szüleiket biztatta moz-
gásra. Nekik tartott az intézmény tor-
natermében intenzív edzést. A gyer-
meknapot a Menõ Menza projekt ke-
retében szervezték meg.

ÉRMEK AZ OB-N
A 200 pillangón szerzett bronzérme

után 50 m és 100 m pillangón is a má-
sodik helyen végzett Hatházi Dóra a
Hódmezõvásárhelyen rendezett Ifjúsá-
gi Úszó OB-n. A nyíregyházi sportoló
100 gyorson hetedikként ért célba. A
fiúknál Cserfalvi Olaf 400 m vegyesen
lett hetedik, míg Valent Gergõ 200 m
háton új egyéni csúccsal a „B” döntõ-
ben 4. helyen zárt. A versenyzõket
Urbin Tamás és Gyula Sándor készítet-
te fel.

ARANYÉRMES JUNIOR
RÖPLABDÁSOK!

Budaörsön rendezték múlt hétvégén a
röplabda Országos Junior Bajnokság dön-
tõjét. A nõknél a fináléba a Fatum Nyír-
egyháza és a Békéscsaba jutott, és mind-
két együttesben több olyan játékos is pá-
lyára lépett, akik a felnõtt döntõnek is ré-
szesei voltak.

Nos, úgy tûnik, ha csak egy meccsen dõl
el az elsõség kérdése (mint a Magyar Ku-
pában), akkor a Fatum a nyerõ! Az elsõ
szettet magabiztosan nyerték a mieink,
majd a folytatás izgalmasan alakult, de
egyenlítettek a csabaiak. A harmadik fel-
vonás is a hajrában dõlt el, ezúttal a Nyír-
egyháza nyerte a játékrészt drámai küzde-
lemben, de a Békéscsaba nem adta fel és

ismét egyenlített, így jöhetett a döntõ szett.
Az ötödik felvonást 6:0-val kezdte a Nyír-
egyháza, s innen már nem tudtak felállni a
csabaiak, így a Fatum lett a bajnok!

– Végig jó teljesítményt nyújtott a csa-
pat, legyõztük a Vasast, az Újpestet és a
Budaörsöt, majd a fináléban a Békéscsa-
bát. Sokat számított, hogy a csapatból so-
kan a felnõtt kerettel készülhettek, köszö-
net érte Horváth András kollégámnak! Most
jön az Ifjúsági Kupa döntõje, szeretnénk ott
is minél fényesebb érmet szerezni – mondta
Erdõsné Balogh Erika, a csapat edzõje.

A döntõ legjobb játékosának a nyíregy-
házi Inneh-Varga Elizát választották, míg a
csapat legjobbja díjat Tóth Fruzsina vehet-
te át.

HÁROMSZOROS OLIMPIAI
BAJNOK TART EDZÕKÉPZÉST

Vízben Fitten néven egy két éven át tar-
tó program indult Nyíregyházán. A pályá-
zat célja, hogy olyan egészségfejlesztõ test-
mozgás és szabadidõsport programok va-
lósuljanak meg az Észak-Alföldi régió 15
kistérségében, ami hozzájárul a napi fizi-
kai aktivitási szint, mozgásmennyiség nö-
veléséhez és a népegészségügyi kiadások
csökkenéséhez.

Az úszás az ember számára egyike a lé-
tezõ legegészségesebb mozgásformáknak,
a vízilabda pedig szinte hungaricum. Az
UVSE Vízilabda Egyesület Magyarország
legnagyobb és legpatinásabb vízilabda
klubja. Most a nyíregyházi AQUA SE-vel
közösen indítanak egy programot, mely két
éven át tart.

– A projektet az EMMI 178 millió forint-
tal támogatja, és a következõ hónapokban
nyolcvan rendezvényt szervezünk majd
annak érdekében, hogy a lakosság megis-

merkedhessen a különbözõ sportolási le-
hetõségekkel, tartunk egészségügyi szûré-
seket és vízilabdaedzõ-képzést is – mond-
ta Szakács Roland, a program vezetõje.

Az edzõképzést Benedek Tibor, háromszo-
ros olimpiai bajnok vízilabdázó irányítja.

– Örülök az együttmûködésnek, szá-
munkra társadalmi szerepvállalás is, hogy
népszerûsítsük a sportágunkat. Bízom ab-
ban, hogy Nyíregyháza is komoly vízilab-
dabázis lehet rövidesen – mondta Benedek
Tibor.

A 2020 májusáig tartó projekt ideje alatt
lakossági testmozgásprogramok, tártkapus
sportesemények, információs eszközök,
felületek jöhetnek létre.

– Az AQUA SE az elmúlt években ko-
moly sikereket ért el, ezért a város is az egye-
sület mellé állt. A vízilabda ma már Nyír-
egyházán kiemelt sportágnak tekinthetõ –
mondta Kósa Árpád polgármesteri kabinet-
vezetõ.

Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok irányítja a program szakmai részét
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ÉRTÉKES ESTÉK

A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság várja
az érdeklõdõket a nyíregyházi nemzeti értékeket be-
mutató Értékes Esték programsorozatra. Június 13-án
16.00 órától dr. Szilágyi Jenõ birkózó sporttevékeny-
ségét, mint nemzeti értékünket egy vetítéssel egybe-
kötött elõadás keretében ismerhetik meg a résztve-
võk. Elõadó: Holmár Zoltán történész. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme. A részvé-
tel ingyenes.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: június 9-én 10.00: Babaangol. 12-én
14.00–16.00: Karcképek készítése. 14-én 14.00–16.00:
Dekoráció készítése teamécses felhasználásával.

LIZINKA. A Burattino Bábszínház elõadásai: június 9-
én 16.00: Lizinka. 10-én 10.00: Surranó és Brekkenõ.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

TEXTILMÛVÉSZET. Nemzetközi Textilmûvészeti Kiállí-
tás a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megtekinthetõ: júni-
us 9-éig.

INFORMATIKAI KÉPZÉS. 35 órás, térítésmentes alap-
fokú informatikai képzés indul 16–65 éves korosztály ré-
szére a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban
(Nyíregyháza, Szabadság tér 2.). IKER2 – június 11–22-
éig. IKER1 – július 9–20-áig. Jelentkezni lehet a könyvtár
olvasótermében.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Június 12-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd,
énekelj! 15-én 10.00: Kerekítõ.

ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE. A Kelet-Magyarországi Szép-
korúak Akadémiája – dr. Huszti Éva: Társas kapcsolatok
és az aktív idõsödés – június 13-án 15.00 órától a Váci
Mihály Kulturális Központban.

NYÁRI DEKORÁCIÓ KÉSZÍTÉSE június 14-én 13.00
órától az Orosi Fiókkönyvtárban.

CSIPKE- ÉS FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Erdeiné Törõcsik
Katalin népi iparmûvész Orsóval és ecsettel c. csipke- és
festménykiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Meg-
tekinthetõ: június 18-áig.

Június 8. (péntek)  Nyíregyháza, Kossuth tér, színpad
10.00 Szentgyörgyi Judit: Bori és Vince kalandjai. Is-
merkedés a Földdel c. meséskönyve bemutatója. A
könyvet bemutatja: a szerzõ.
11.00 Hajdú Katalin: Boldogságcseppek címû mesés-
könyve bemutatója. A könyvet bemutatja: a szerzõ.
14.45 A könyvtári Kvízparti eredményhirdetése.
15.00 Sepsi Sándor: A sors kezében c. verseskötetének
bemutatója. Beszélgetõpartner: Onderó Szilárd, a Nyír-
ség Könyvtár Alapítvány elnöke.
16.00 Sipos László: A mosolygó szentek földjén. Mû-
emlékvédelmi és mûvészettörténeti tanulmányok a Fel-
sõ-Tisza-vidékrõl c. kötetének bemutatója. Beszélge-
tõpartner: Mercs István középiskolai tanár.
17.00 Ésik Sándor: „Olvassunk tárcát!” c. blogjának
felolvasóórája. Vendégek: Borbély Balázs, Ésik Sándor,
Kulcsár Attila, Margittainé Horváth Ágnes, M. Szlávik
Tünde.
18.00 Gondolat. Történet. Élmény. Közönségtalálkozó
Lakatos Levente íróval. Beszélgetõpartner: Fejes Csilla
könyvtárigazgató.
19.00 Kávészünet együttes koncertje.

Június 9. (szombat)  Nyíregyháza, Kossuth tér, színpad

15.00 A Vörös Postakocsi lapszámbemutató és felol-
vasóórája. Közremûködõk: Kulin Borbála fõszerkesz-
tõ, Kürti László felelõs szerkesztõ, Kováts Judit író, Karap
Zoltán zenész-esztéta.
16.00 Karádi Zsolt: Hangszerek és árnyalatok. Tanul-
mányok, esszék, kritikák c. kötetének bemutatója. Be-
szélgetõpartner: Tomasovszki Anita könyvtárigazgató.
16.30 A Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2018/2. szá-
mának bemutatója. A folyóiratot Karádi Zsolt fõszer-
kesztõ és Babosi László szerkesztõ mutatja be.
17.00 Közönségtalálkozó Nemere István íróval.
18.00 Rítus. Áfra János és Lázár Domokos zenés felol-
vasóestje.
19.00 Elefánt együttes koncertje.

Június 11. (hétfõ)  Móricz Zsigmond Megyei és Vá-
rosi Könyvtár, olvasóterem

10.00 Futaky László: Könyvek között c. kötetének be-
mutatója. Beszélgetõpartner: Bényei Miklós ny. cím-
zetes egyetemi tanár. Sonnevend Péter: Fejezetek a ma-
gyarországi könyvtárügy történetébõl (1945–1956) c.
kötetének bemutatója. Beszélgetõpartner: Babosi László
fõkönyvtáros.

KÍSÉRÕPROGRAMOK:
Könyvszobrászati és -kötészeti bemutató, kvízparti kö-

zépiskolásoknak, kézmûves foglalkozások gyerekeknek,
papírszínház, mesélõ asztal, ingyen elvihetõ könyvek,
minden, ami LEGO – legóember, népi fajátékok, fotó-
paraván, tegyél egyet – vegyél egyet – könyvcserebere,
ingyenes beiratkozás, amnesztiahét.

DEDIKÁLÓK
Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér
Június 8. (péntek) 10.00–18.30: Bodnár István, Ésik Sán-
dor, Hajdú Katalin, Kulcsár Attila, Lakatos Levente, Sepsi
Sándor, Sipos László, Szentgyörgyi Judit.
Június 9. (szombat) 15.00–19.00: Áfra János, Bodnár
István, Karádi Zsolt, Nemere István.

Különdíjak: Zsigó Zsolt, a Nyíregyházi SzC Bánki
Donát Mûszaki Középiskolája és Kollégiuma pedagó-
gusa. Tóth Miklós, a Tiszadobi Széchenyi István Álta-
lános Iskola és AMI tanulója. Dr. Konczné dr. Jámbrik
Katalin, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium pedagógusa.

Nyíregyháza MJV által adományozott különdíjak:
Simkó Kata (Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Is-
kola). Ustea Dániel (Jókai Mór Református Általános
Iskola). Veres Eszter Vivien (Nyíregyházi Zrínyi Ilona
Gimnázium és Kollégium).

Dr. Ulrich Attila alpolgármester adta át a díjakat

DÍJAZTÁK A TEHETSÉGEKET
 Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Ok-

tatási Központ megyei tehetségnap-díjátadó ünnep-
ségén emlékplaketteket és okleveleket vehettek át
azon diákok, akik az elmúlt két tanévben kimagasló
eredményeket értek el nemzetközi, országos és ta-
nulmányi versenyeken, valamint elismerésben része-
sültek azon pedagógusok is, akiknek tehetséggondo-
zó munkájuk eredményeképpen diákjaik kiemelkedõ
helyezést értek el.

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Okta-
tási Központ által adományozott díjak:

„Kiváló Versenyzõ – Tehetség Díj”: Általános isko-
la: Szarka Gergõ (Csarodai Herman Ottó Általános
Iskola). Középiskola: Filipcsuk Péter Gusztáv (Kisvárdai
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium).

„Kiváló Felkészítõ – Tehetséggondozó Tanár Díj”:
Általános iskola: Ispán Sándor (Nyírbátori Magyar-
Angol Kéttannyelvû Általános Iskola). Középiskola:
Sarka Lajos (Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium).



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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ZSIDÓ ELHURCOLTAK EMLÉKMÛVE
Hazánk német megszállását követõen kezdetét vette

a vidéki zsidóság meghurcolása. Elõbb kötelezték õket
a sárga csillag viselésére, majd felállították a gettókat,
végül pedig megkezdték a deportálásukat.

A Nyírvidék 1944. április 8-ai számában már arról
tudósít, hogy a helyi zsidók is felvarrták a megkülön-
böztetõ sárga csillagot: „A nyíregyházi utcákon és tere-
ken aránylag sok sárga csillagot viselõ férfi és nõ tûnt fel
annak igazolásául, hogy Szabolcsban fölöttébb nagy
számban élnek zsidók”. Arra kérik a „hazafias érzésû
keresztény” lakosságot, hogy a rendelet be nem tartóit
jelentsék. A feljelentetteket a nyíregyházi rendõrkapi-
tányság elõállította és általában tíznapi elzárással bün-
tette. Április közepén a Statusquo Izraelita Hitközség arra
szólította fel az egyik hitközséghez sem tartozó zsidó-
kat, hogy hatósági utasításra összeírásra jelenjenek meg
a Szarvas utcai irodájukban. A megkülönböztetõ jelzést
viselõknek pedig április 16-ától tilos volt elhagyniuk a
város területét. Egy kormányrendelet értelmében a tíz-
ezer pengõt meghaladó vagyonnal rendelkezõ zsidókat
annak bejelentésére szólították fel, majd üzleteiket is
zár alá vették.

Nyíregyházy Pál polgármester egy április 19-én kelt
hirdetményben arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a
belügyminiszter rendelete értelmében kijelölte a helyi
és a vidéki zsidók elhelyezésére elzárt és elkülönített
városrészt. A gettót a következõ utcák mentén alakítot-

ták ki: Kótaji, Dohány, Sarkantyú, Nyírfa, Jókai, Rákó-
czi, Síp, Egyház, valamint a Kiss tér. (A tér ma a szintén
elhurcolt dr. Bernstein Béla fõrabbi nevét õrzi.) Innen
indították aztán az elsõ menetet a vasútállomásra, hogy
aztán június 4-éig mintegy ötezer nyíregyházi zsidót
szállítsanak a vonatok az auschwitzi koncentrációs tá-
borba...

Az elhurcoltak emlékmûvét (képünkön) öt évvel ké-
sõbb állították fel a németek által lerombolt Szarvas ut-
cai zsinagóga megmaradt alapján, majd 1953-ban át-
szállították a Kótaji úti izraelita temetõbe, ahol ma is
látható.


