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ELISMERÉSEK.
A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgató-
ság ünnepi állomány-
gyûlést tartott.

ÚTLEZÁRÁSOK SZOMBATJAI
Egymást fogják érni a sportesemények az elkövetkezõ hetekben Nyíregyházán. Ezek pedig

méretük miatt – és mert várhatóan tömegeket vonzanak majd – a biztonság érdekében útlezá-
rásokat vonnak maguk után. Rögtön az elsõ ilyen május 11-én, szombaton lesz, ugyanis 14 és
18 óra között Utcai Pikniket szerveznek Nyíregyházán. A program a Dózsa György utca Vay
Ádám körút és Nyár utca közötti szakaszát érinti majd. A rendezvény miatt a kijelölt útszakasz
szombaton 13 órától 19 óráig le lesz zárva a gépkocsiforgalom elõl. Ezt követi majd a május
18-ai kerékpárverseny. A futamok miatt fél 12-tõl este 6 óráig (illetve fél 8-ig) az érintett terü-
leteken szintén útlezárások lesznek, forgalomelterelésekre kell számítani. Ezek pontos helyei-
rõl és idejérõl a 7. oldalon olvashatnak. Május 25-én újra Bringa Piknik. A start idén is a
nyíregyházi Kossuth térrõl indul majd 10 órakor (gyülekezõ 8.00), a cél pedig Tokaj, Fõ tér
lesz. A városban ezért elõfordulhatnak rövid forgalomelterelések, lezárások, csakúgy mint
június 1-jén, amikor a Michelin Bringafesztiválnak ad helyet Nyíregyháza.

MÚZEUMOT ÉPÍT A METROPÓLIA NYÍREGYHÁZÁN
Az országban is egyedülálló egyháztörténeti és mûvé-

szeti múzeumot épít a metropólia Nyíregyházán. A Szent
Atanáz Görögkatolikus Fõiskola szomszédságában vár-
hatóan õsszel rakják le az intézmény alapkövét.

Ezer négyzetméteres múzeumi közgyûjtemény építésére
kapott 600 millió forintos kormánytámogatást a debrece-
ni székhelyû, magyarországi saját jogú metropolitai egy-
ház. A közel egymilliárdos beruházást már jóváhagyta a
városi tervtanács, és kimagaslónak értékelte Nyíregyháza
jövõbeni emblematikus épülete dokumentumait.

ÕSSZEL ELKEZDÕDHETNEK A MUNKÁLATOK
– Részben kormánytámogatás, részben saját, illetve

külföldi forrásból valósul meg ez a beruházás, mely re-
ményeink szerint idén õsszel elkezdõdik. Jelenleg a ter-

vezési munkálatok folynak. A célunk az, hogy Nyíregy-
háza belvárosában egy olyan emblematikus kortárs épü-
let jöjjön létre, mely tartalmát tekintve a magyarországi
görögkatolikusok kultúráját, mûvészetét, egyházmûvésze-
tét, liturgikus tárgyait tudja bemutatni – emelte ki dr. Sza-
bó Irén, a program szakmai vezetõje.

NYITOTT KULTURÁLIS INTÉZMÉNY LESZ
A Szent Atanáz Hittudományi Fõiskola szomszédságá-

ban épülõ többfunkciós, nyitott kulturális intézmény épí-
tése ez év õszén indul és a tervek szerint 2020-ban, a téli
ünnepkör idején nyitja kapuit. Tervezõje az a Balázs Mi-
hály, aki a fõiskola épületét is megrajzolta, de nem lesz
hasonlóság a két kortárs alkotás között. Ez utóbbihoz pa-
tinázott rézlemezzel díszített natúr színû falakat álmodott.

– Olyan komplex kulturális intézmény lesz, amely he-

lyet tud adni egyrészt a Szent Atanáz Hittudományi Fõ-
iskola muzeális könyvanyagának, hiszen több mint 2 ezer
muzeális, szláv, ószláv nyelvû kéziratos, illetve korai nyom-
tatott anyagról van szó, másrészt pedig a fõiskola felnõtt-
képzési programjainak is. Nagyon szeretnénk, ha a mú-
zeum a múzeumpedagógiai foglalkozásai, kiállításai és
egyéb kulturális eseményei révén egy színes kínálatot tud-
na nyújtani a nyíregyháziaknak.

A Nyíregyházi Püspökség épületében lévõ egyházmû-
vészeti gyûjtemény tárgyai – kelyhek, ikonok, liturgikus
könyvek, festett textilek – kapnak majd helyet a közgyûj-
teményben.

Kortárs képzõmûvészek is otthonra találnak, amennyi-
ben a hit, a keleti egyházmûvészet inspirálja alkotásaikat,
illetve valamilyen módon kapcsolódik a mûvész a görög-
katolikus egyházhoz.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

HÉTFÕ ÓTA ÉRETTSÉGIZNEK

Mindenki ismeri, sokan pedig már túl is estek rajta, sõt, olyanok is vannak, akik éppen most írják.
Hétfõn országszerte elkezdõdtek az érettségi vizsgák. Az idén 1158 helyszínen – többek között
a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ahol fotónk is készült – várhatóan mintegy  111 100 diák  ad
számot a tudásáról. Fotó: Szarka Lajos
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FILHARMÓNIA ÉVADZÁRÓ
Drahos Béla Liszt-díjas fuvolamû-

vész vezényelte a Szabolcsi Szimfoni-
kus Zenekart a Filharmónia évadzáró
hangversenyén, ahol Drahos Rebeka is
közremûködött, Mozart: G-dúr fuvola-
versenyével. Majd Doppler egyik mûve
csendült fel apa és lánya elõadásában.

SZENT IMRÉS SIKER
A Jókai Mór általános iskola várostörté-

neti vetélkedõt hirdetett elsõ igazgatója,
Kardos István emlékére. A döntõbe a Szent
Imre gimnázium 3, a Móra iskola Petõfi
tagintézményének 1, míg a házigazda is-
kola 2 csapata jutott. A vetélkedõt a Szent
Imre gimnázium diákjai nyerték meg.

SAKKPALOTA KÉPZÉS
A Polgár Judit nevéhez kapcsolódó

Sakkpalota képzést a hétvégén elõször
rendezték meg Nyíregyházán, a Kazin-
czy Ferenc Tagintézményben – korábban
Budapestre kellett utazni elvégzéséért. Az
ország minden részérõl, de fõleg a keleti
régióból érkeztek ide pedagógusok.

NEMZETKÖZI MEDVE NAP
Medvenapot tartottak a Nyíregyhá-

zi Állatparkban, ahol látványetetések-
kel, vetélkedõkkel és kézmûves sarok-
kal várták a látogatókat, de az állat-
kert ismeretterjesztõ mesekönyvének 
– a Medvés Könyvnek – a szerzõivel
is találkozhattak az érdeklõdõk. 

HELYTÖRTÉNETI SÉTA
A Közösségek Hete – „Adj esélyt”

keretein belül a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár szervezé-
sében Ilyés Gábor vezetésével a bel-
városban helytörténeti sétán vehettek
részt az érdeklõdõk. Többek között
ellátogattak a Bessenyei-szoborhoz is.

ÖKO SULI PROGRAM
Egy csepp élet címmel közös pályá-

zatot hirdetett a NYÍRVV és a Móra Fe-
renc Általános Iskola Petõfi Sándor Tag-
intézménye. Arra akarták felhívni a di-
ákok figyelmét, mennyire káros környe-
zetünkre a víz szennyezése és miért
fontos megõriznünk a víz tisztaságát.

MAJÁLIS MANDABOKORBAN
Április 27-én rendezték a hagyomá-

nyos Mandabokori Majálist – kaptuk
a tájékoztatást Vassné Harman Gyön-
gyitõl, a térség önkormányzati képvi-
selõjétõl. Az óvodások elõadásával
kezdõdtek a kulturális mûsorok, majd
az amatõr csoportok mutatkoztak be.

A RENDÕRSÉG NAPJA
Dr. Töreki Sándor r. vezérõrnagy a

Rendõrség Napja alkalmából a DADA
program oktatásában nyújtott kimagas-
ló teljesítménye elismeréseként jutalom-
ban részesítette Prekupné Potor Hajnal-
ka r. fõtörzsõrmestert, az MRFK Bûnmeg-
elõzési Osztályának munkatársát.

HÁROM HÉT MÚLVA
NYIT A PARKFÜRDÕ

EGYRE LÁTVÁNYOSABB A
BUJTOSI USZODA

Bár a Dávid-naptár szerint hétvégén
még akár fagyosak is lehetnek az éjsza-
kák, június elején már megérkezik a nyár,
ami ráadásul igazán forrónak ígérkezik.
Szükség is lesz erre, hiszen elsején, szom-
baton kinyit a Parkfürdõ és ezzel megkez-
dõdik az idei szezon.

Kedden már bontották az 50 méteres me-
dence sátorfedését, így az május 6–17. kö-
zött nem látogatható, legközelebb május
18-án, szombaton áll újra a vendégek ren-
delkezésére – tájékoztatta szerkesztõségün-
ket Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. értékesítési vezetõje. Ez idõ alatt meg-
történik a sátorfedés és az összekötõ folyo-
só bontása, valamint a szükséges burkolat-
javítási, karbantartási munkákat, illetve a
medence teljes vízcseréjét is elvégzik.

MÁR A NÖVÉNYEK BIRTOKBA
VETTÉK A STRANDOT

Mindemellett a Parkfürdõ nyári nyitásá-
nak egyéb elõkészületei is zajlanak már.
Füvesítenek, kiültettek 2500 egynyári nö-
vényt, folyamatban vannak a metszési,
gallyazási munkák, a sövény- és fûnyírás,
a térkõ gyomtalanítása, és rövidesen meg-
történik a pálmák beemelése is a termál-
medencék rasztereibe, illetve a medencék
bejárataihoz.

Mint megtudtuk, a Parkfürdõ jegyárai a
helyi lakosok számára nem változnak a
2018-as árakhoz képest, továbbra is ked-
vezményt biztosítanak a családosok szá-
mára, és változatlanul nem kell külön dí-
jat fizetni a csúszdák és a fürdõszolgálta-
táshoz kapcsolódó egyéb élményelemek
használatáért sem, egyedül a szaunaszol-
gáltatás különdíjas.

EZREK AZ ÉLMÉNYFÜRDÕBEN

A Parkfürdõ nyitásáig sem kell várniuk
azoknak, akik medencékben szeretnék ki-

pihenni a napi fáradalmakat, hiszen a Jú-
lia Fürdõ, a Hotel Fürdõház és az Aquarius
Élményfürdõ is várja vendégeit. Az utóbbi
a húsvéti ünnep idején 3000 vendéget fo-
gadott, míg május 1-jén, illetve az azt
megelõzõ néhány napban közel 3700-at,
annak ellenére, hogy ez most nem volt
hosszú hétvége. Sokan mégis szabadságot
vettek ki, így a Hotel Fürdõház is telt ház-
zal üzemelt – tudtuk meg.

KARBANTARTÁS MIATT
ZÁRVA TARTANAK

Karbantartási munkák miatt a teljes
Aquarius Élményfürdõ, az Aquarius Für-
dõgyógyászat gyógyvizes medencéi és
a Hotel Fürdõház wellnessrészlege
május 15-én és 16-án zárva tartanak.
Az Aquarius fürdõgyógyászaton a kar-
bantartási munkálatok miatt nem érhe-
tõk el ezen a két napon a súlyfürdõ, a
gyógyvizes gyógymedence fürdõ és a
víz alatti csoportos gyógytorna-szolgál-
tatások, a fizikoterápiás eljárások, va-
lamint a száraz gyógytorna kezelésfaj-
ták zavartalanul igénybe vehetõk. A
Sóstó fürdõegységek karbantartási mun-
káinak idején a Júlia Fürdõ zavartala-
nul mûködik.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Hónapok óta gõzerõvel építik a Bujtosi
Uszodát. Tavaly októberben tették le az
alapkövet, most pedig már a kiszolgálóblok-
kok födémbetonozásán dolgoznak. Nyíregy-
háza új sportlétesítménye õszre készülhet
el a Continental Aréna szomszédságában.

– Májusban felkerül a medencetér fölé
a tetõ, ami bezárja az uszodát – érdekes-
ség, hogy mintegy 32 méter fesztávolságú
tetõrõl lesz szó –, utána pedig megkezdõd-

nek a belsõ munkák is. A késõ õszi átadás-
ban mi is bízunk, sportszakmai szemmel
pedig már nagyon várjuk a jövõ évet, hi-
szen rengeteg izgalmas dolog lesz majd
itt. Az AQUA SE, mint vízilabdabázis re-
ményeink szerint hamar belakja, de mint
ahogyan az az alapkõletételnél is elhang-
zott, a magyar vízilabda-válogatott és ne-
vesebb csapatok is megfordulhatnak majd
a Bujtosi Uszodában – hangsúlyozta Ba-
logh Tamás, az AQUA SE irodavezetõje.

Még felkészítik a csúszdákat a szezonra



FEJLESZTÉS

2019. MÁJUS 10. 3

TELJESEN MEGÚJUL A BUJTOSI VÁROSLIGET

Több mint 1 milliárd forintos projekt részeként valósul
meg többek között a Bujtosi Városliget rekonstrukciója.
Átépülnek a meglévõ salakos burkolatok és a gyalogos-
híd is, a játszótér mellett pedig akadálymentesített mos-
dót alakítanak ki. Szerdán dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter, dr. Adorján Gusztáv és Tóth Imre önkormányzati
képviselõk helyszíni bejáráson tekintették meg az ott fo-
lyó munkálatokat, amik várhatóan május 31-éig befeje-
zõdnek.

A „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén” címû
projekt részeként valósult meg korábban a Benczúr és
Bessenyei terek felújítása, rekonstrukciója; az Arany Já-
nos utca átfogó növényállomány-fejlesztése; a Pazonyi tér
parkrekonstrukciója a növényállomány tervezett cseréjé-
vel, ültetéssel, pihenõpadok, szemetesszelencék kihelye-
zésével; de szintén tartalmazza a Bocskai u. 16. szám alatti
épület felújítását is, amely keretében egy szolgáltatóépü-

letet alakítanak ki. A projekt jelentõs részét kitevõ Bujtosi
Városliget rekonstrukcióját pedig várhatóan ebben a hó-
napban be is fejezik.

FIGYELNEK A BIZTONSÁGRA IS
– Ezzel a beruházással teljesen megújul, és nagyrészt

befejezõdik az elmúlt évek munkája, amely a bujtosi ta-
vak rendbetételét jelenti – fogalmazott a sajtótájékoztató-
val egybekötött helyszíni szemlén dr. Kovács Ferenc pol-
gármester. – Több mint 300 millió forint ennek a nettó
költsége, melybõl sétányok épülnek, valamint többek kö-
zött kandelábereket és 5 térfigyelõ kamerát helyezünk ki,
amely a biztonságot szolgálja majd.

KOMFORTOS LIGET LESZ
A Bujtosi Városliget rekonstrukciója során sövények,

cserjék, fák ültetésével megújul a zöldfelület, és akadály-
mentes mosdó létesül pelenkázóval – a Benczúr térhez

hasonlóan – a meglévõ játszótér környezetében. Az aka-
dálymentesítés jegyében átépülnek a meglévõ salakos
burkolatok, helyettük sportolásra és kétirányú gyalogos-
forgalom lebonyolítására alkalmas térburkolatú járdákat,
sétányokat alakítanak ki 3 kilométer hosszan. A futók,
kocogni vágyók örömére 1430 méter hosszú gumibur-
kolatú futópálya épül és 2 röplabdahálót és -tartót is ki-
helyeznek. Az aktív kikapcsolódást segítik a 2 helyszí-
nen elhelyezett trambulinok. A sziget megközelítését biz-
tosító meglévõ gyalogoshíd megújul, látványelemként
horgászatra is alkalmas stégeket helyeznek ki. Ezen felül
45 pad, 16 piknikpad, 23 szemétgyûjtõ, ivókutak, infor-
mációs táblák, napozóágyak teszik majd komfortosabbá
a ligetben töltött pihenést. Sõt! Teljesen megújul a szín-
pad is, valamint piknikezõ tûzrakóhelyek is fogadják majd
a vendégeket. Az autóval érkezõk részére pedig gyeprá-
csos parkolót, a kerékpárosoknak kerékpártárolókat he-
lyeznek ki.

Dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és Tóth Imre önkormányzati képviselõ közösen szemlézték
a szépülõ Bujtosi Városliget nemsokára elkészülõ újdonságait
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UTCAI PIKNIKRE HÍVJÁK A VÁROSLAKÓKAT
Május 11-én, szombaton 14 és 18 óra között Utcai Pik-

niket szerveznek Nyíregyházán. A program a Dózsa
György utca Vay Ádám körút és Nyár utca közötti szaka-
szát érinti majd. A rendezvény célja a sétálás és a kör-
nyezetbarát közlekedés, az egészséges életmód népsze-
rûsítése.

Nyíregyháza önkormányzata is részt vesz a CityWalk
elnevezésû, az Európai Unió által támogatott inter-
regionális projektben, amely 16 nemzetközi partner
közös munkájával valósul meg. A projekt célja, hogy
hozzájáruljon a károsanyag-kibocsátás csökkentésé-
hez, illetve egy biztonságosabb, élhetõbb környezet
kialakításához – ennek lesz egy eleme a szombati Ut-
cai Piknik is.

A LEGTÖBBEN AUTÓVAL KÖZLEKEDNEK

Egy felmérés szerint Nyíregyházán a közlekedõk 35%-
a használ autót, 23% a közösségi közlekedést választja,
11% a kerékpározást és 31% a gyaloglást.

– Nyíregyháza számára stratégiai jelentõséggel bír
a hosszú távon fenntartható közlekedés fejlesztése,

Kézy Béla, a CityWalk vezetõ szakértõje és Jászai
Menyhért alpolgármester

ezért szeretnénk, ha egy picit csökkenne a gépko-
csihasználat aránya és még többen választanák a gya-
logos vagy akár a kerékpáros közlekedést. Ehhez mi
megteremtjük a feltételeket. Új CNG buszokat vásá-
roltunk, gyalogosbarát gyalogátkelõhelyeket alakítunk
ki, új kerékpárutakat építünk, fákat ültetünk és parko-
kat újítunk meg – hangsúlyozta Jászai Menyhért alpol-
gármester.

INFORMÁCIÓS TÁBLÁKAT HELYEZNEK KI

A város ezt a folyamatot szeretné tovább vinni és erõsí-
teni többek között a CityWalk segítségével is. A pilot ak-
ció keretében többek között a gyalogos és kerékpáros köz-
lekedési módok népszerûsítését célzó információs táblá-
kat helyeznek ki a város bizonyos pontjaira, egy elõre ki-
alakított koncepció alapján.

– Olyan táblákat tervezünk kísérleti jelleggel kihelyez-
ni, amelyeken feltüntetjük, hogy milyen távol van az adott
célpont gyalogosan vagy kerékpárral, mennyi idõ alatt
lehet azt elérni, mindeközben pedig mennyi kalóriát éget-
hetünk el és mennyi szén-dioxid-kibocsátástól mentjük
meg a városunkat – magyarázta Kézy Béla, a CityWalk
vezetõ szakértõje.

LEZÁRÁSOKRA KELL SZÁMÍTANI

A CityWalk projekt keretében május 11-én, szom-
bat délután Utcai Pikniket szerveznek. A program a
Dózsa György utca Vay Ádám körút és Nyár utca kö-
zötti szakaszát érinti majd. A rendezvény miatt a ki-
jelölt útszakasz szombaton 13 órától 19 óráig le lesz
zárva a gépkocsiforgalom elõl. Több szervezet, pél-
dául a Nyíregyházi Kosár Közösség és a Nyíregyházi
Extrém BMX Egyesület is bemutatkozik majd a hely-
színen, lesz beszélgetés Helebrandt Mátéval, a Nyír-
egyházi Sportcentrum gyalogló atlétájával, valamint
helyi táncosok és zenekarok is fellépnek, az érdek-
lõdõket pedig streetball- és aszfaltrajzverseny is vár-
ja majd.

(Szerzõ: Dér Vivien)

JEGYZET

A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA!?
Elvileg Magyarországon is létezik már a Közlekedési

Kultúra Napja – május 11. Célja, hogy minden nap a biz-
tonságos, kulturált közlekedés napja legyen. Én inkább
azt tapasztalom, egyre inkább veszélyes és kicsit sem kul-
turált. Mindenki rohan. Figyelmetlen. Vagy csak egysze-
rûen nem foglalkozik a többi közlekedõvel, legyen szó
gyalogosról, kerékpárosról, motorosról, autósról...

Ahogy szokták mondani, regényt tudnék írni az ál-
talam megélt esetekbõl. Amikor egy keskeny járdán a
harmadik mellettem elhaladó biciklisnek szóvá mer-
tem tenni, hogy ez szerintem nem kerékpárút, még õ
volt felháborodva. A másik eset, ami rendszeresen elõ-
fordul, hogy a kétkerekûvel közlekedõknek nagyon
nehezére esik leszállni (tisztelet a kivételnek) a zebrá-
nál. Egy „kedves” fiatalember csak annyit mondott ne-
kem: „menj már arrébb”! Bocsánat, hogy élek! Az-
tán: szintén zebra, zöld lámpa. Megérzés vagy legyen
bármi, elnéztem balra, mielõtt leléptem volna, sze-
rencsére. Egy autós a mellékútról majdnem áthajtott.
Õ is „kedves” volt, intett, hogy menjek. Ezúton is kö-
szönöm, a zebrán, zöld lámpánál. Ugyanitt – mivel a
hét öt napján erre járok dolgozni –, ugyancsak kelek
át a zöldnél, az út felénél járok, ahogy a szembõl jö-
võk is, egy autó kb. 50-nel áthúz mögöttük és rájuk
dudál. Hova tette a szemét a sofõr?

Mivel nagyrészt gyalog járok, fõleg ilyen esetekben
van tapasztalatom. Most úgy tûnhet, csak a többi közle-
kedõt tartom hibásnak. Persze ez nem így van. „Mi” is
átszaladunk szabálytalanul az úton, vagy a telefont nyom-
kodva lelépünk a zebrára, és esetleg még zenét is hall-
gatunk közben, hogy se kép, se hang ne legyen. Ilyenek-
rõl egyre többet hallhatunk, olvashatunk. Sajnos úgy lát-
szik, csak az eszközeink okosodnak, és se magunkra,
se a többiekre nem figyelünk, nem vigyázunk...

Persze nem csak gyalogosszemmel szoktam szemlél-
ni a közlekedést. Igaz, nem vezetek, de utasként is ele-
get látok. Amikor valaki keres egy címet és kb. tízzel
araszol, jobbra indexel, aztán elmegy balra. Vagy bevág
eléd, de az elõtte haladónak hirtelen meg kell állni egy
gyalogos miatt, a satufék és 2 centi talán megment egy
hármas karamboltól. Kikanyarodik lendületbõl, mert
nincs kedve vagy ideje megállni, vagy áthúz két sáv kö-
zött, mert nincs türelme kivárni, hogy elinduljon a sor.
Veszélyesen elõznek, mert elkésnek valahonnan, vagy
egyszerûen csak ne menjen elõttük lassabb autó...

(Szerzõ: P. Földi Krisztina)



AKTUÁLIS

2019. MÁJUS 10. 5

UKRAJNÁBÓL IS VÁRJÁK A VENDÉGEKET EGYÜTTMÛKÖDÉST
KÖTÖTTEK

Együttmûködési szerzõdést kötött a külhoni magyar
iskolaválasztás és a Kárpát-medencei középiskolai kap-
csolatok erõsítése érdekében a Megyei Jogú Városok Szö-
vetsége és a Rákóczi Szövetség.

A megállapodást 2019. május 6-án Kövér László, az
Országgyûlés elnökének köszöntõjét követõen írták alá a
Parlament Vadásztermében. Az együttmûködés megköté-

Május elsõ hétvégéjén a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. – a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. munkatársai-
val közösen – az ukrán Ivano-Frankivszkban mutatkozott
be.

A Kárpát-melléki régió legjelentõsebb gazdasági és kul-
turális központjában a város alapításának 357. évfordu-
lójának tiszteletére rendezett programon egyedüli kül-
földi kiállítóként jelent meg turisztikai kínálatával Nyír-
egyháza.

Az attrakciók közül a legnagyobb érdeklõdés az Aqua-

rius Élményfürdõt, valamint a Nyíregyházi Állatparkot
övezte, de a rossz idõ miatt nagy népszerûségnek örven-
dett az eredetvédett pálinkák kóstoltatása is.

15 ÉVES PARTNERVÁROSI KAPCSOLAT
Az ukrán Ivano-Frankivszk és Nyíregyháza közötti part-

nervárosi kapcsolat idén már 15 évre nyúlik vissza, így
2019. május 17-én, a Városnapon kiemelt vendégként mi
köszönthetjük majd õket és viszonozhatjuk a vendéglá-
tást – tájékoztatta szerkesztõségünket Furkóné Szabó Ma-
rianna, a Nyíregyházi Turisztikai Kft. ügyvezetõje.

sére a megyei jogú városok polgármestereinek jelenlété-
ben került sor, az eseményen dr. Kovács Ferenc polgár-
mester is részt vett. A Megyei Jogú Városok Szövetsége
fontosnak tartja a külhoni magyar közösségek megmara-
dását, és ennek érdekében hosszú távon partnerségérõl és
támogatásáról kívánja biztosítani a Rákóczi Szövetséget
és annak Magyar Iskolaválasztási Programját. A Rákóczi
Szövetség Kárpát-medence-szerte több mint 300 középis-
kolai szervezete közül több tucat a megyei jogú városok
középiskoláihoz kötõdik. Az együttmûködés magába fog-
lalja a Rákóczi Szövetség középiskolásokat megszólító
programjainak minél szélesebb körû kiterjesztését a me-
gyei jogú városok iskoláira is.
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FERGETEGESNEK ÍGÉRKEZIK AZ IDEI SZELEKTÍV SZOMBAT IS
LESZNEK JÁTÉKOS ÁLLOMÁSOK, ELKÉSZÍTIK A VÁROS TORTÁJÁT, ÉS ÉLÕ KONCERTET AD A HOOLIGANS

Egymást érik a városi nagyrendezvények Nyíregyhá-
zán. Alighogy véget ért a Helló Nyíregyháza!, újra bené-
pesül a belváros. A városnapi programsorozat már május
17-én, pénteken elkezdõdik, május 18-án, szombaton
pedig kiegészül a Szelektív Szombattal, amit idén már
11. alkalommal rendez meg Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Környezetgazdál-
kodási Nonprofit Kft.-vel közösen.

Szombat reggel kilenc órakor zenés-táncos bemelegí-
tés veszi kezdetét Kalapos Tamással, majd egymást érik a
fellépõk a színpadon. Lesz Hungaro Retro Táncshow, fel-
lép az Alma együttes, az Old Rock, a Folkfusion Band &
LifeStyle, a Mentha Project, öt órától az elektronikus pop-
zenei formáció, a Unique, hét órától pedig a tömegeket
vonzó magyar pop/rock együttes, a Hooligans ad élõ kon-
certet. Természetesen a családi vetélkedõnap fókuszában
a szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítése áll majd.

ÓRIÁSI KIRAKÓTÓL A LABIRINTUSIG

Petró Árpád, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetõje elmondta, bár nagyon fontos,
hogy mint közszolgáltató a lakosság rendelkezésére állja-
nak, elsõdlegesnek tartják a szemléletformálást, a lakos-
sági környezettudat kialakítását.

– A vetélkedõnap kicsiknek és nagyoknak egyaránt tar-
talmas szórakozást kínál, hiszen már 13 játékos „állomá-
son” tehetik próbára a részt vevõ családok ügyességüket,

valamint szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos tudásu-
kat. A regisztrációnál átvett „menetlevelükben” gyûjthetik
a különbözõ játékos feladatoknál a pontokat. Ilyen felada-
tok például a lengõteke, szelektálóverseny, óriás kirakó,
labirintus, sajtfal, préselõverseny, Szuper Szelekt Ákos (mo-
biltelefonos applikáció), valamint két új játékot is kipróbál-
hatnak az érdeklõdõk – hangsúlyozta.

ÉRTÉKES AJÁNDÉKOK TALÁLNAK GAZDÁRA

A feladatok teljesítése után a tapasztalatok mellett aján-
dékokkal is gazdagodhatnak a részt vevõ gyerekek, hi-

szen minden leadott menetlevélért cserébe napszemüve-
get vehetnek át.

A legjobban teljesítõ családokat szintén jutalmazzák.
Az elsõ helyezett család egy nagyobb értékû laptopot, a
második helyezett egy üdülési utalványt, a harmadik pe-
dig kerékpárutalványt kap kimagasló teljesítményéért.

VERSENYT HIRDETNEK AZ ISKOLÁK
ÉS ÓVODÁK KÖZÖTT IS

A vetélkedõkön való sikeres részvétel nemcsak a
családok számára jelent nyereményt, hanem az ok-
tatási/nevelési intézmények is jutalmat kaphatnak.
Versenyt hirdetnek ugyanis az iskolák és óvodák kö-
zött is. Minél több családot (egy család: min. 2 fõ)
nevez be egy intézmény a családi napra, annál na-
gyobb esélye van a fõdíj elnyerésére, ami iskolák
esetében egy 50 000 forint értékû, sportszerekre be-
váltható utalvány, óvodák esetében szintén 50 000
forint értékû, játékokra váltható utalvány lesz.

A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett lufis bo-
hóccal, arcfestõkkel, kukás-konténeres autó bemutatóval,
kézmûves sátorral, fergeteges koncertekkel és a Város Tor-
tájával várják a résztvevõket, amit 15.45-kor kínálnak majd
fel a rendezvényre kilátogatóknak.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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NYÍREGYHÁZÁN VERSENYZIK A KERÉKPÁROSOK „KRÉMJE”
MUTATJUK A JÖVÕ SZOMBATI PÁLYA ÚTVONALÁT ÉS A VÁRHATÓ LEZÁRÁSOKAT

Mint ahogyan arról legutóbbi lapszámunkban is be-
számoltunk, május 18-án, szombaton a Nyírségi Ke-
rékpárosok Sport Egyesülete gigantikus kerékpárver-
senyt szervez Nyíregyházán, hivatalos neve: Nyíregy-
házi Nagydíj Háztömbkörüli Kerékpárverseny – a
KOMÉTA Kritérium Liga sorozat futama. Az esemény
különlegessége, hogy itt lesz a kétszeres Giro d’Italia-
gyõztes, Gilberto Simoni a Giro trófeával, valamint a
magyarországi elit klubok legjobbjai is, akik szintén
rajthoz állnak majd a szabolcsi megyeszékhelyen. A
verseny mérete miatt útlezárásokra kell számítani a
belvárosban.

Május 18-án, szombaton 12 órától este 6 óráig nyolc
kerékpáros futam rajtol majd el Nyíregyháza belvárosá-
ban. A verseny utánpótlás programokkal indul, de 4 óra-
kor két kerékre pattanhatnak az amatõrök – bárki nevez-
het, viszont csak versenykerékpárral lehet indulni, illet-
ve a bukósisak használata kötelezõ –, 5 órától pedig el-
rajtol az elit futam is, 50 versenyzõvel. Itt lesznek a ma-
gyarországi kerékpáros klubok legeredményesebb ver-
senyzõi, akik már az elitben versenyeznek, de érkezik
kontinentális csapat Csehországból, Romániából és akár
még Ausztriából, illetve rajthoz állhat a szerb nemzeti
válogatott is. A végleges mezõny majd csak május 16-án
válik biztossá, ugyanis az utánpótlás és az elit mezõny
futamaira addig lehet jelentkezni. Az amatõr futamokra
(online május 16-áig a Nyírség Kerékpárosok Sportegye-
sülete, mint fõszervezõ honlapján, illetve a nyiregyhaza-
nagydijnevezes2019@gmail.com címen) a helyszínen is
lesz lehetõség nevezni május 18-án 10-tõl 11 óráig (ne-
vezési díj nincs).

900 MÉTER HOSSZÚ A PÁLYA
– A verseny egy 900 méteres zárt körpályán, a belvá-

rosban zajlik majd, ami nagyon látványosnak ígérkezik,
hiszen a nézõk folyamatosan láthatják és követhetik a ver-
seny folyamát – tájékoztatta szerkesztõségünket Solymosi
János, az esemény szervezõje, a V4-es magyarországi ke-
rékpárversenyek versenyigazgatója. A rajt és a cél is a Zrí-
nyi Ilona utcán lesz kijelölve, a Zrínyi Ilona utca és az

Országzászló tér keresztezõdésében. Innen indulnak majd
a futamok és érnek vissza – az utolsó 18 órakor.

FORGALOMELTERELÉSEK ÉS LEZÁRÁSOK
A futamok a Zrínyi Ilona utca 12. szám elõl indulnak, és

haladnak tovább a Krúdy Gyula Art Mozi irányába. Érintik
a Kálvin teret, a Szent Miklós görögkatolikus templomot,
majd a kör a Bethlen Gábor utcánál fordul vissza az Egy-
ház utca irányába, a református templom felé. A körpályán
haladva elérnek a Luther házig és onnan fordulnak vissza a

ÚGY „HULLANAK” MAJD AZ OLDTIMEREK, MINT A CSILLAGOK
Szinte már számolni sem lehet a május 18-ai, jövõ hét

szombati különlegességeket, legalábbis ami Nyíregyhá-
zát érinti. Egyik ezek közül: a Városnapon, ami egyben
Szelektív Szombat is lesz, a Kossuth térre érkezik a XI.
Mercedes-Benz Classic Csillagtúra, ráadásul rekordszá-
mú résztvevõvel: 93 veterán autó mutatkozik majd be az
érdeklõdõknek. Köztük egy 1954-ben gyártott Mercedes-
Benz 300 SL Coupé.

Május 17. és 19. között 11. alkalommal rendezik meg
Magyarországon a Mercedes-Benz Classic Csillagtúrát –
kétévente rendezik meg –, melyen rekordszámú, 93, ki-
zárólag 30 évnél idõsebb, vagy a gyártó által „klasszi-
kus” minõsítést kapott és korhûen restaurált Mercedes-
Benz modell indul útnak. A classic csillagtúra verseny
résztvevõi 2019-ben a közép-magyarországi és észak-
alföldi régiót járhatják be, így jutnak el szombaton Nyír-
egyházára is.

65 ÉVES A LEGIDÕSEBB AUTÓ
A Mercedes-Benz Classic Csillagtúrán kizárólag Mer-

cedes-Benz típusú oldtimer autók indulnak, amelyeket új
Mercedes-Benz modellek kísérnek. A legrégebbi autókat
1954-ben gyártották, tehát idén ünneplik a 65. születés-
napjukat. A mezõnybõl három modell töltötte be idén ezt
a szép kort: egy Mercedes-Benz 300 SL Coupé, egy Mer-
cedes-Benz 300B, valamint egy Mercedes-Benz 180 D. A
legfiatalabb modell, amelyik indulni fog az idén, a 30 éves
Mercedes-Benz SL (R129), amelynek több típusa is a ver-
senyzõk között található, és a 2002-es Silver Arrow ki-

mintázott szobrot vehetnek át. A 2019-es év azért is kü-
lönleges, mert idén a legjobb nõi versenyzõk is díjat kap-
nak a She’s Mercedes kategóriában.

AUTÓBEMUTATÓT IS TARTANAK
  Nyíregyházán szombaton (május 18-án) látható majd

a mezõny a Kossuth téren – Nagykállóból érkeznek ide –, a
Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház mellett. Vár-

hatóan délelõtt 10.50-re érkezik be az elsõ autó – folya-
matosan gurulnak be, egyszerre kb. 10–15 autó lesz lát-
ható, 10–15 percenként váltják egymást –, és 12.45-kor
indulnak tovább. Ezen a helyszínen egy autóbemutatót is
tartanak a résztvevõk, így az érdeklõdõk jobban szem-
ügyre vehetik a veterán csodákat.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

adás – elsõsorban az USA-ban értékesítették, 1450 500 SL
és száz 600 SL készült összesen – a „mindössze” 17 évé-
vel viszonylag fiatalnak számít.

KÜLFÖLDI AUTÓTULAJDONOSOK IS ÉRKEZNEK
Nemcsak magyar versenyzõk találhatóak a mezõnyben,

néhány külföldi autótulajdonos is részt vesz a túrán. A 93
autóval a két nap alatt 510 kilométert tesznek meg. Május
17-én délelõtt 10-kor indulnak Jászberénybõl – május 18-
án érintik Nyíregyházát –, 16.30-kor pedig megérkeznek
Debrecenbe, az Egyetem térre.

NEM GYORSASÁGI VERSENY

A Mercedes-Benz Classic Csillagtúra egy átlagtartó
és nem gyorsasági verseny. A résztvevõknek napi 8 eta-
pot kell teljesíteniük, ezen kívül pedig ügyességi pályá-
kon elõre megadott idõ alatt kell végigmenniük. Az
egyetlen ajánlott tulajdonság, amelynek meg kell felel-
nie az autónak, az, hogy legyen üzembiztos, mert a
versenyen elõírt átlagsebességeket csak így lehet biz-
tonságosan tartani.
   
Három versenyszámban is bajnokot hirdetnek, az egyik

díjat a márkatörténeti versenyek gyõztese, a másikat az
1956 elõtt gyártott modellek abszolút nyertese, míg a har-
madikat az 1/100-as versenyek elsõ helyezettje kapja majd.
Díjazzák természetesen a fent említett kategóriában a 2.
és 3. helyezetteket is, a gyõztesek Noemi Rothschildról

Zrínyi Ilona utca 12. számhoz, ahol a cél várja majd õket.
A futamok miatt fél 12-tõl este 6 óráig (illetve fél 8-ig) az
érintett területeken útlezárások lesznek, forgalomelterelé-
sekre kell számítani. A Gróf Károlyi Ferenc Házasságkötõ
termet sem lehet majd megközelíteni se a Bercsényi, se a
Zrínyi Ilona utca felõl. Az esküvõkre készülõket a szerve-
zõk arra kérik, hogy a Korzó irányából érkezzenek.

ÚTLEZÁRÁSOK HELYSZÍNEI ÉS IDEJE 05. 18-ÁN

Luther utca sarok (K&H) 11.30–18.00
Bercsényi és Egyház utca sarkok 11.30–18.00
Országzászló tér 11.30–19.30

Az Országzászló tér, a Zrínyi Ilona utcától a Szarvas utcá-
ig is le lesz zárva este fél 8-ig, ugyanis itt áll fel Magyarország
egyetlen VIP kamionja, innen irányítják majd a versenyt, és
itt lesz 18.30-tól az eredményhirdetés is. A lezárások a bu-
szok közlekedését is érintik majd, ezekrõl folyamatosan ér-
tesítjük önöket a nyiregyhaza.hu weboldalon. Parkolásra
szombaton kora reggeltõl az érintett útszakaszokon szintén
nem lesz lehetõség, a szervezõk arra kérik a városlakókat,
hogy senki ne hagyja ott a gépjármûvét péntek éjszaka.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÉT NÉPTÁNCEGYÜTTESÜNK IS KIEMELTEN NÍVÓDÍJAS LETT

A Szabolcs és az Igrice Néptáncegyüttes is kivívta a
legmagasabb elismerést a múlt hétvégén megrendezett
szakmai minõsítõ versenyen a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban, Nyíregyházán.

2019-ben az Országos Martin György Néptáncszö-
vetség új típusú minõsítõ fesztivált indított, amelyen a tánc-
együttesek az ország 3 különbözõ helyszínén megrende-
zett szakmai versenyen 15–25 perces szerkesztett mûso-
rokkal, 5 fõs zsûri elõtt minõsíthették néptánctudásukat. A
zsûri – az idei zsûri tagjai: Spisák Krisztina, Szûcs Gábor,
Makovinyi Tibor, Demarcsek György és Falusi László – a
részletes szakmai értékelés mellett 3 címet ítélhet oda:
emléklappal, nívódíjas együttesként vagy kiemelt nívódí-
jas együttesként távozhatnak a versenyzõk.

AZ IGRICE ÉS A SZABOLCS IS A LEGJOBB

A nyíregyházi Igrice Néptáncegyüttes ezúttal is elnyer-
te a szakmai zsûri legmagasabb elismerését. A legjobbak-
nak járó „Kiemelt Nívódíjas Együttes” címet viselhetik
ezentúl a Váci Mihály Kulturális Központban megrende-
zett minõsítõ fesztiválon nyújtott teljesítményük alapján.
Csakúgy, mint a Szabolcs Néptáncegyüttes, akik a máso-
dik legmagasabb pontszámmal szintén elnyerték a szak-
mai zsûri legmagasabb elismerését, a legjobbaknak járó
„Kiemelt Nívódíjas Együttes” címet a „Viszi a víz sej-haj”
c. versenyprodukciójukkal.

A Szabolcs Néptáncegyüttes versenyprodukciójában
a következõ táncok szerepeltek: Somogyi leánytánc, Vá-

laszúti lassú magyar, Boncidai táncok, Tamásbokor kör-
nyéki-tirpák táncok. Mûsorukat keretbe álmodták és a fõ
koreográfusok: Kácsor István és Kácsor Ignácz Gabriel-
la. További alkotók: Márton Attila-Márton Julcsi, Ignácz
Gergõ. A színpadon látható viseleteket tervezte: Mészá-
ros Attila és Kácsor Ignácz Gabriella. Az együttes pro-
dukcióját a Szikes zenekar kísérte. – Egy ilyen elismerés
mögött mindig óriási munka van. Az együttes tagjai az
elmúlt hónapokban a megszokottól is nagyobb fegyelem-
mel és alázattal készültek. Hetente 4-5 alkalommal is
próbáltak a Kölyökvárban, mely az együttes otthonául
szolgál – tette hozzá a sikeres versenyrõl szóló hírhez
Ágoston Ildikó, az együttest mûködtetõ egyesület veze-
tõje.

Szabolcs Néptáncegyüttes

Igrice
Néptáncegyüttes
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TÖBBSZEMKÖZT
CSUTKAI CSABÁVAL
Mini kiállítás és kötetbemutató fogadta április 30-án a

Bencs Villába érkezõket: két paravánon színházi elõadá-
son készült felvételek, az asztalon számos szép kötet. Rá-
hangolóként és illusztrációként. Nem véletlenül, hiszen
Csutkai Csaba nyíregyházi fotómûvész volt az aktuális
Többszemközt est vendége.

A közismert és kedvelt nyíregyházi fotómûvész közép-
iskolás korától foglalkozik fényképezéssel és filmezéssel.
Alkalmazott fotográfusként – a „tûtõl a repülõig” – szinte
mindent fényképez. 1975-ben lett a Szabolcs Filmstúdió

vezetõje, feladata volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
kulturális és társadalmi eseményeinek dokumentálása,
valamint az amatõr fotós és filmes mozgalom újraindítá-
sa. 1978 óta önálló vállalkozóként dolgozik. Aktívan részt
vett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye új vizuális marketing-
tervének építésében, 25 éven keresztül a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház elõadásait dokumentálta, 30
éven át a Sóstói Nemzetközi Érem- és Kisplasztikai  Alko-
tótelep életét. Nevéhez önállóan vagy társszerzõként szá-
mos kötet, fotóalbum és más kiadvány fûzõdik. A házad-
ba lépek c. kötetben a szatmári középkori templomokat
mutatja be, az Egy falat Tündérmezõ megyénkbeli tájakra
kalauzol, emellett fényképpel illusztrált tájjellegû ételre-
cepteket tartalmaz, de például a tiszadobi Andrássy-kas-
télyt is csodálatos fotókkal mutatja be egy albumban.

DR. ZACHER GÁBOR
NYÍREGYHÁZÁN

Nem mindegy, mi kerül gyermekünk „puttonyába”, mi-
lyen élményekkel gazdagodott életében és így milyen ér-
tékrendje lett – kezdte nyíregyházi elõadását dr. Zacher
Gábor. A toxikológus fõorvos szerint a leglényegesebb,
hogy tud-e a fiatal jó döntést hozni, hiszen egy-egy buli-
ban egyedül mond majd igent vagy nemet, akár alkohol-
ra, drogra. Dr. Zacher Gábor hozzátette, egyre több fel-
nõttet és fiatalt érint valamilyen függõség.

– Hazánkban mintegy 20
ezer kábítószerfüggõ él, ám
a megdöbbentõ mégis az,
hogy több mint 1,25 millió
függõje lett az online világ-
nak, a közösségi oldalaknak!
Az alkoholfüggõség pedig
„csak” 800 ezer embert érint.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyete-
mi Oktatókórház kiemelt fi-
gyelmet fordít a prevencióra
– így az alapellátás és a nép-
egészségügy rendszerét is fej-
lesztették.

– A megelõzés megvalósí-
tására és minél szélesebb körben való terjesztésére Egész-
ségfejlesztési Irodákat hoztunk létre. Az EFI-k hat járás-
ban mûködnek, már több mint egy éve. Nagyon színes a
programsorozatuk, kiemelt szerepet kapnak az iskolás
gyerekek, valamint az egészségfejlesztés, annak fontossá-
gára szeretnénk felhívni a figyelmet – hangsúlyozta dr.
Szondi Zita orvosigazgató.

A programban közremûködõ és támogató partner volt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Az önkormányzat bizto-
sította a rendezvény helyszínét, a Continental Arénát, ahol
összesen mintegy 1500 fiatal vett részt dr. Zacher Gábor
elõadásán.                                         (Szerzõ: Dér Vivien)

ELISMERTÉK A
VÁROSGONDNOKOT

Regionális igazgatói elismerõ oklevelet kapott Bor-
dás Béla, Nyíregyháza városgondnoka, aki az Orszá-
gos Mentõszolgálat érdekében végzett több évtize-
des, áldozatos munkájával hozzájárult az OMSZ élet-
mentõ küldetésének teljesítéséhez. Bordás Béla a ki-
tüntetést múlt hét pénteken vette át Debrecenben,
az Országos Mentõszolgálat alapítási ünnepségén.

A méltatásban elhangzott, mint Nyíregyháza Megyei
Jogú Város városgondnoka, aktívan részt vesz a város
életének mindennapjaiban. A civil társadalom és a ha-
tósági szervek közötti kapocsként közremûködik. A
helyi polgárõr szövetség kuratóriumi elnöke. 25 éve el-
hivatott a mentõk, a rendõrség és a katasztrófavédelmi
szervek munkája iránt. Évek óta balesetmegelõzési mû-
sora van a helyi médiában. Baleseti helyszínen hatéko-
nyan segédkezik a mentõk, rendõrség munkájában.
Több évtizedes munkásságának elismeréseként része-
sült most regionális igazgatói elismerõ oklevélben!
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SZENT FLÓRIÁN NAP

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság a Szent Fló-
rián Nap és a Nyíregyházi Hivatásos Tûz-
oltó-parancsnokság 135 éves fennállása al-
kalmából tartott ünnepi állománygyûlést.

A tûzoltók védõszentjérõl elnevezett
Szent Flórián téren, majd a tûzoltóság em-
léktáblájánál koszorúzással kezdõdött az
ünnepnap. Látványos felvonulással érkezett
az állomány a tûzoltószerek részvételével
a Váci Mihály Kulturális Központba. Itt az
ünnepi állománygyûlésen felidézték a múl-
tat. 1884. március 9-én, az országban az
elsõk között alakult Nyíregyházán tûzoltó-
ság, Sztárek Ferenc parancsnoksága alatt.
Mások mellett dr. Kovács Ferenc polgár-
mester is köszöntötte a nyíregyháziak nagy
családjának megbecsült tagjait, és a köz-
gyûlés jubileumi díszoklevelét adományoz-
ta a Nyíregyházi Tûzoltóságnak.

– Napjainkban, amikor korszerû eszkö-
zökkel felszerelve, de sokszor kiszámítha-
tatlan veszedelmekkel néznek szembe tûz-
oltóink, elismerés illeti valamennyiüket. Hi-
vatásuk gyakorlása egyet jelent a hõsies
helytállással, a tûzvédelem és a mentés
magas szintû megvalósításával. És teszik
mindezt állandó készültségben, legyen hét-
köznap vagy ünnepnap. Ennek az áldoza-
tos munkának a megyeszékhely és a megye
lakossága tisztelettel és köszönettel adózik.

A katasztrófavédelem tág feladatkörérõl
és a statisztikáról is beszélt Toldi András, a
nyíregyházi parancsnok. Eszerint évi 1000–
1500 riasztást regisztrálnak az igazgatósá-
gon. Legyen az mûszaki mentés vagy tûz-
eset. Fontos feladatuknak tartják a megelõ-
zés hatósági feladatait is.

Nyíregyházán valamivel több mint 100,
a megyében kevéssel 500 fölött van a tûz-
oltók száma.

Gerebenics Károly kirendeltségvezetõ ki-
emelte, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség végzi a tûzoltási,  mûszaki men-
tési, illetve  polgári védelmi, iparbiztonsági
feladatokat, illetve azokat a beavatkozásokat
is, melyek a káreseményekkel kapcsolatosak.

Az ünnepi állománygyûlésen kitüntetése-
ket adtak át és megajándékozták a kiválóan
teljesítõ tûzoltókat. Egyetlen név a sok közül:
Nagy Sándor fõtörzsõrmestert a Fazekas Já-
nos téri tûzesetnél végzett életmentõ mun-
kájáért jutalmazták. A legutóbbi közgyûlé-
sen pedig a nyíregyházi parancsnok, Toldi
András vehetett át Sztárek Ferenc-díjat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazga-
tója a katasztrófavédelmi igazgatóság-
gal hosszan tartó eredményes együtt-
mûködése elismeréséül tûzoltó díszsi-
sakot adományozott Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város címzetes fõjegyzõjé-
nek, dr. Szemán Sándornak; a Nyíregy-
házi Tûzoltóság történetének feldolgo-
zása és az igazgatósággal hosszan tar-
tó eredményes együttmûködése elisme-
réséül tûzoltó díszbaltát adományozott

a Jósa András Múzeum címzetes igazga-
tójának, dr. Bene Jánosnak és a Nyíregy-
házi Televízió, a Nyíregyházi Napló, va-
lamint a nyiregyhaza.hu fõszerkesztõjé-
nek, Tarczy Gyulának (képünkön).

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

A TANULMÁNY A NÕKRÕL UTÁN JÖN A CSOPORTTERÁPIA
Ez a két Tasnádi Csaba által rendezett zenés vígjáték a

Rózsakert Szabadtéri Színpadon látható majd, ahol a ka-
posvári Csiky Gergely Színház, illetve a Veres1 Színház
mutatja be a nyíregyházi publikumnak.

Bizonyára sokan nosztalgiával emlékeznek arra, hogy
2004-ben a Móricz Zsigmond Színház színpadra állította
Gyárfás Miklós Tanulmány a nõkrõl címû mûvét, s a ren-
dezõ ugyancsak Tasnádi Csaba volt.

– Én is nosztalgiával emlékszem vissza arra az elõadásra;
nagyon szerettem – válaszolta kérdésemre a rendezõ. – Õs-
bemutató volt, hiszen színházunkban fogalmazódott meg,
hogy a népszerû filmbõl készítsünk egy színpadi változatot,
megfûszerezve a ’70-es évek slágereivel: Egy szál harangvi-
rág, Darabokra törted a szívem, Nem leszek a játékszered...
Az elõadásunk hatására késõbb Pesten is bemutatták a szín-
padi adaptációt a Madách Színházban. A kaposvári teátrum
mûvészeti vezetése emlékezett arra, mekkora sikere volt
ennek a minõségi szórakoztatást nyújtó zenés vígjátéknak, s
felkértek, rendezzem meg ott is. A mostani elõadás sokban
hasonlít a nyíregyházihoz, ugyanis anno sokat gondolkod-
tunk, hogyan lehet a legjobban megoldani a szcenikai prob-
lémákat, s mivel a recept bevált, nem volt miért változtatni
rajta. Mindenkinek ajánlhatom, nézze meg június 29-én a
Rózsakertben, hiszen Kaposvárott nem tudják levenni a mû-
sorról, vélhetõen Nyíregyházán is sikere lesz. Ahogy régen,
most is Kazár Pál a zenei vezetõ, a látványtervezõ pedig Csík
György. Annak idején nagyon sokat tettek az elõadás sikeré-
ért, s szerencsére õk el is tudtak jönni a próbák idejére.

ZENÉS VÁLÓOK KÉT RÉSZBEN

Mint Tasnádi Csaba elmondta, a darabban három külön-
bözõ életkorú nõ úgy érzi, házassága kiürült, elsekélyese-
dett. Utolsó figyelmeztetõ jelként bejelentik férjüknek: vál-
ni akarnak. Azzal azonban nem számolnak, hogy az álta-
luk felkért csinos, fiatal ügyvédnõbe a párjuk beleszeret, és
ezért a kezdeti ellenkezés után már örömmel válna. Köny-
nyed, üdítõ nyáresti kikapcsolódás, akárcsak a másik mun-
kája. Örömmel fogadta el a Veres1 Színház felkérését is a
Csoportterápia megrendezésére. Szellemesen megírt vígjá-
ték ez, amely kitûnõ, a mûfajt kedvesen parodizáló zené-
vel kerül színpadra. Jók a dalszövegek, nem erõltetettek a
szituációk, a színészek lubickolhatnak a szerepekben. A

nézõk számára felhõtlen szórakozást nyújt az elõadás,
amellett el is gondolkodtat, hiszen lehetséges, sõt valószí-
nû, hogy kritikus élethelyzetekben, amikor egyedül nem
tudjuk megoldani problémáinkat, segítségre szorulunk, és
ez nem szégyen. Azért is állt a szívéhez közel ez a rende-
zése, mert újra együtt dolgozhatott Mészáros Árpád Zsolt-
tal és Balogh Gáborral, akik annak idején szintén tagjai

voltak a Móricz Zsigmond Színház társulatának. Három férfi
és három nõ érkezik csoportterápiára, mert különbözõ prob-
lémáik vannak. Olyanok, amelyeket akár a nézõk is felis-
merhetnek majd önmagukban vagy a környezetükben élõk-
ben. Az elõadás minden perce szórakoztató, s remélhetõ-
leg üdítõ terápiaként hat majd a nézõk lelkére július 19-én.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Részlet a Csoportterápiából

Május 11., szombat 19.00 Kalucsni, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad

Május 13., hétfõ 19.00 Három esõs nap – Orlai Produkciós Iroda, Bérletszünet, Nagyszínpad

Május 14., kedd 17.30 Pesti álom – stand up koncert show egy szál gitárral, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Kalucsni, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad

Május 15., szerda 14.00 Hamupipõke, Mézga Géza bérlet, Nagyszínpad
17.00 Mûvészasztal Darvasi Lászlóval, Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Kalucsni, Kelet bérlet, Nagyszínpad

Május 16., csütörtök 14.00 Hamupipõke, Szende bérlet, Nagyszínpad
19.00 Kalucsni, Móricz bérlet, Nagyszínpad

Május 17., péntek 19.00 Bob herceg, Déryné bérlet, Nagyszínpad
19.30 A manó, Vörösmarty kamara bérlet, Krúdy Kamara

Fo
tó

: 
Le

th
en

ye
i 

Lá
sz

ló



HIRDETÉS

2019. MÁJUS 10. 13



SPORT

2019. MÁJUS 10.14

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

OVIFOCI – ÖRÖM JÁTSZANI, ÖRÖM NÉZNI!
„Hajrá Kerekerdõ!” Még a mikrofon is

nehezen bírta a Kerekerdõ ovisok csatakiál-
tását. A fiúk nagyon készültek az OTP Bank
Bozsik Program évzáró rendezvényére. Több
mint 1200 gyerek népesítette be a stadion
centerpályáját. A riporternek is könnyû dol-
ga volt, mert találkozott olyan ifjúval, aki
szívesen készített interjút a társakkal.

A jó passzokat a fiúk a felnõtt focistáktól
is tanulják, de rendszeresen járnak edzé-
sekre. A Monbebé évtizedek óta foglalko-
zik ovifocival, jelenleg pedig a város in-
tézményeiben is tartanak tréningeket.

– 40 óvodában vagyunk jelen, és ez na-
gyon jó, mert szinte egyáltalán nincs lemor-
zsolódás. Korábban, amíg a szülõk hozták
edzésekre a gyerekeket, egy részük idõvel
abbahagyta, most viszont szinte mindenki
jár. Már alig várták a kicsik, hogy jöhesse-

nek a Városi Stadionba. Januártól arra ké-
szülnek, hogy majd a nagy pályán játsz-
hatnak – mondta Szilvási István, a Monbebé
szakmai igazgatója, aki több mint húsz éve
foglalkozik kicsik edzésével.

Ma már a feltételek is adottak az óvo-
dákban, a legfontosabb cél viszont az ovi-
focival, hogy a gyerekek szeressék meg a
sportot. Zoran Spisljak, a Nyíregyháza Spar-
tacus vezetõedzõje nagyon boldog volt,
amikor meglátta, hogy mennyi gyerek fo-
cizik a stadionban.

– Már tegnap délután láttam, hogy jön-
nek a szervezõk, és készítik elõ a pályát.
Korán reggel érkeztem, és nagyon örültem,
hogy ilyen sok gyerek jön focizni. Ez az
alap, innen kell kezdeni mindent. Aki ma
itt játszik, biztosan soha nem felejti el, mi-
lyen érzés a centerpályán futballozni, és
számomra óriási boldogság látni ezt a ren-

Május 12., vasárnap 14.30 Continental
Aréna, Kölcsey DSE–Mátészalka kézi-
labda-mérkõzés

Május 12., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–Dorog labdarúgó-mérkõ-
zés ismétlése

SZÉPKORÚAK SPORTJA – SOKAN
MOZOGNAK RENDSZERESEN

geteg tehetséges gyereket. Közülük kerül-
nek ki a jövõ sztárjai, akik sok örömet
okoznak majd a lelátón ülõ nézõknek –
nyilatkozta Zoran Spisljak, a Nyíregyháza
Spartacus vezetõedzõje. Tehetségekben
pedig nincs hiány, sokan az óvoda befe-

jezése után a város egyesületeiben fociz-
nak tovább. Az évzáró torna végén senki
sem távozott üres kézzel, a gyerekek lab-
dákat kaptak, a szervezõk pedig megkö-
szönték azoknak a munkáját, akik segítet-
ték õket az elmúlt évben is.

A Szépkorúak Sportklubja újabb szezont kezdett

Nyolc sportágban mérhetik össze ere-
jüket az 55 év felettiek május 23-án, a Vá-
rosi Stadionban. Teke, atlétika, ulti, tenisz,
kosárlabda, kislabdadobás és játékos sport-
verseny is szerepel a programban. Idén
már hatodik alkalommal rendezik meg a
Szépkorúak Sporttalálkozóját, és a szerve-
zõk bíznak abban, hogy a tavalyi hétszáz
résztvevõnél is több érkezik.

Nevezni már most lehet a Városi Stadi-
onban, május 16-áig, a jelentkezési lapot
a Nyíregyházi Napló legfrissebb számából
is ki lehet vágni. Azok a szépkorúak, akik
rendszeresen szeretnének mozogni, már
most is megtehetik. Elindult a Szépkorúak
Sportklubja, melynek több mint 500 tagja

van. Õk minden csütörtökön használhat-
ják a Városi Stadiont. Itt sokan a társaság
miatt is járnak az eseményekre.

INGYENES CSÜTÖRTÖKÖK
– Beszélgetnek, egykori kollégák talál-

koznak, közben pedig sportolnak, mozog-
nak. Nagyon népszerû a klub, és a Moz-
dulj Nyíregyháza! program része is a Szép-
korúak Sportklubja – mondta Dajka László
szervezõ.

A sportklubnak bárki tagja lehet, aki be-
töltötte az 55. életévét. Egy klubkártyát kell
csak kiváltani, és minden csütörtökön ingye-
nesen tekézhetnek, jógázhatnak, ultizhatnak,
vagy kocoghatnak a stadion rekortánpályáján
a tagok. A program egészen októberig tart.
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BEMUTATKOZIK AZ „EGYÜTT AZ ÚTON”
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Az „Együtt az úton” Közhasznú Egyesület 2006-ban
jött létre. Elsõdleges célja, hogy a hátrányos helyzetû em-
berek számára minél magasabb szinten megteremtse az
esélyegyenlõséget, az ép embereknek szervezett progra-
mokban való leginkább megvalósítható aktív részvételt.
Az intézmény fogyatékos személyek nappali ellátását,
idõsek nappali ellátását és támogató szolgálatot mûköd-
tet Nyíregyházán, a Kemecsei út 48-50. szám alatt.

A fogyatékosok nappali ellátása keretében azon fogya-
tékossági támogatásban, magasabb összegû családi pót-
lékban részesülõ vagy vakok személyi járadékát kapó sze-
mélyek jelentkezését várják, akik szeretnének egy szere-
tetteljes csapat részesei lenni. Az ellátást igénybe vevõk
részére a szociális, egészségi, mentális állapotuknak meg-
felelõ, napi életritmust biztosító szolgáltatásokat tudnak
nyújtani. A fogyatékos személyek nappali ellátásában le-
hetõség van tízórai és napi egyszeri meleg étkezés igény-
bevételére, térítési díj ellenében. A felmerülõ igényeknek
és a készségükhöz, képességükhöz leginkább megfelelõ,
megtervezett napi tevékenységeket, közösségi programo-
kat, kirándulásokat, szabadidõs és kulturális programokat,
vidám mulatságokat és fejlesztõ foglalkozásokat szervez-
nek. Emellett gyógytorna és masszázs segíti a tagok egész-
ségének megõrzését.

IDÕS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA

Az idõsek nappali ellátásába azon nyugdíjas személyek
jelentkezését várják, akik szeretnének közösségben len-

ni, egymást támogatva és segítve, akár a mindennapok
szürkeségébõl kicsit kilépve egy összetartó társaság aktív
tagjai lenni. A mindennapokat az ünnepnapok megünnep-
lése, egészségmegõrzõ tornák, egyéni és csoportos foglal-
kozások, egy- és többnapos kirándulások, neves ünnepek
alkalmából megrendezett mulatságok színesítik.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
Támogató szolgálat keretében többek között szállítást,

személyi segítést és szállítás közbeni személyi segítést biz-
tosítanak az ellátottaknak. A személyi segítés keretén be-
lül felügyeletet, háztartás körüli segítségnyújtást, ügyinté-
zést és kísérést biztosítanak közintézményekbe, iskolák-
ba, egészségügyi intézményekbe.

Ha szeretné közelebbrõl megismerni az egyesület
tevékenységét és szolgáltatásait, vagy ha csak támo-
gatná az egyesület munkáját, hogy velük EGYÜTT
segíthessen a fogyatékos személyeknek, az alábbi el-
érhetõségek bármelyikén keresheti õket. Mindennap-
jaikról és rendezvényeikrõl készített fotóikat megte-
kinthetik a Facebook-oldalukon!

„Együtt az úton” Közhasznú Egyesület
Cím: 4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 48-50.
Telefonszám: 06-42/475-683
Adószám: 18815586-1-15
E-mail: egyuttazuton2006@freemail.hu
Honlap: www.egyuttazuton.hu

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. május 14., 15.30 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Luther utca 3.,
Fidesz iroda.

Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. május 14., 16.30 óra.
Helyszín: Sóstóhegy, Fácán utca 2/B,

Egészségház I. em.

KARRIERNAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE
A Nyíregyházi Egyetem a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Fõosztályá-
val együttmûködve május 14-én 10.00 és 15.00 óra
között rendezi meg 14. Karriernapját és állásbörzé-
jét az intézmény „A” épületében. Az esemény belé-
põdíj nélkül látogatható.

A több mint húsz hazai kiállító több tucat állásaján-
lattal, tanácsadással, tájékoztatóval várja a vendége-
ket. Próbainterjúkon és karrier-tanácsadáson is részt
vehetnek a vendégek, a színpadon szakmai elõadá-
sokkal, beszélgetésekkel, cégbemutatókkal kívánnak
a szervezõk segíteni, tanácsot adni az álláskeresõ fia-
taloknak és a munka világába visszatérni vágyó idõ-
sebbeknek is – tájékoztatott Halkóné dr. Rudolf Éva, a
Nyíregyházi Egyetem Igazgatási és Humánpolitikai
Központjának központvezetõje.

Az esemény kísérõprogramjai: (Bessenyei aula, nagy-
színpad) 10.00: Megnyitó, köszöntõbeszédek. 10.30:
Turisztikai fejlesztések Nyíregyházán címmel szakmai
kerekasztal-beszélgetés. 11.30: Elõadások és szakmai
bemutatók, tanácsadások, tematikus elõadások és játé-
kok, nyereményekkel a rendezvény színpadán.

Folyamatos programok a Bessenyei aulában: pró-
bainterjúk, karrier-tanácsadás; nemzetközi ösztöndí-
jak, Erasmus+ és Campus Mundi ösztöndíjak; duális
képzési sarok (tájékoztatók, beszélgetések); katonai
bemutatók, toborzás; idegennyelvi tesztek kitöltése,
nyelvtanulási tréning; LEGO-bemutató, játékok, nye-
remények; önéletrajz-írási tanácsadás, játékok; jogi
tanácsadás (munkajogi tájékoztatás); mentálhigiénés
tanácsok; karrierépítési tanácsadás. Játékos tesztek és
értékes nyeremények.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olvasó-
kör találkozója május 10-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. „Megszólal a klaviatúra” – Frideczky Katalin
író, zongorista bemutatkozása – Chopin és Debussy hangjai
mellett szól szépírói munkájáról, felolvas prózai és lírai mû-
veibõl.

KÖNYVBEMUTATÓ. Szibérián át az alpolgármesteri szé-
kig – Vitéz Kövér György könyvbemutatója a Beregszászért
Alapítvánnyal közös szervezésben május 10-én 16.30-tól a
Városmajori Mûvelõdési Házban. Bemutatja: dr. Szöllõsy Ti-
bor író.

KÉZMÛVES ÉS ANTIK BÖRZE május 11-én 9.00–13.00
óráig a Váci Mihály Kulturális Központban. A belépés díjta-
lan!

EMLÉKEZÉS. A Felvidék 1947 Egyesület május 11-én em-
lékezik a felvidéki magyar lakosság deportálására és kitelepí-
tésére. Minden érdeklõdõt várnak 9.30-kor a Városházánál
levõ emléktáblánál, 10.30-kor pedig az Északi temetõben, a
hátsó ravatalozónál található síremléknél.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – május 11-én 9.30–12.30: állatfigurák készítése. 14-
én 15.00–17.00: muffinpapírból tavaszi kép készítése. 16-án
15.00–17.00: könyvjelzõ készítése.

GYEREKANGOL. Rövid szünet után, ismét indul a gyerek-
angol, zenés-mesés foglalkozás, minden szombaton 10.00
órától a Csiriptanyán, a Móricz Zsigmond könyvtárban. Ér-
deklõdni a csiriptanya@mzsk.hu e-mail-címen vagy a 06-30/
633-1456-os telefonszámon.

SPÁRGA TENGERALATTJÁRÓ. A Burattinó Bábszínház
elõadásai – május 11-én 16.00 és 12-én 10.00: Spárga ten-
geralattjáró. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II.
emelet.

MARGÓCSYRA EMLÉKEZNEK. Az MNL Sz-Sz-B Megyei
Levéltára várja az érdeklõdõket május 13-án 10.00 órától az
„Arcok és könyvek a történelemtudomány mûhelyébõl” címû
sorozatában Nyíregyháza Városnapjához kapcsolódó rendez-
vényére, amelyen dr. Margócsy Józsefre, Nyíregyháza város
díszpolgárára emlékeznek születésének 100. évfordulója al-
kalmából, a levéltár kutatótermében.

SENIOR TÁNCHÁZ ÉS ÖRÖMTÁNC a Váci Mihály Kultu-
rális Központban, ingyenesen. Táncház minden hétfõn, öröm-
tánc minden szerdán 11.00–12.00 óráig.

A „KÖNYVTÁRI ZÖLD SAROK MEGÚJÍTÁSA” május 14-
én 13.00 órától a Sóstóhegyi Fiókkönyvtárban.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – Térbe szõtt nyíregyházi társa-
dalom a 19–20. század fordulóján május 14-én 16.30-tól a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: dr. Reszler Gábor
történész, ny. fõiskolai tanár.

ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE – a Kelet-Magyarországi Szép-
korúak Akadémiájának ismeretterjesztõ elõadássorozata a
Váci Mihály Kulturális Központban. Május 15-én 15.00: Az
öregedés mûvészete IV. Elõadó: dr. Semsei Imre tudományos
tanácsadó, az akadémia vezetõje. A belépés díjtalan!

BABAKÉSZÍTÉS Homoljak Viktória art- és babaterapeuta
vezetésével május 14-én 17.30-tól a Jósavárosi Mûvelõdési
Házban.

„VARRÓ DANI TROLLTARTÓJA” – író-olvasó találkozó
május 15-én 9.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Vendég: Varró Dániel költõ.

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – a Turisztikai Klub találko-
zója – vetítettképes elõadás május 15-én 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Téma: Alpesi õrjárat. Elõadó: Hatva-
ni Lajos.

KAMASZ TERASZ – beszélgetés középiskolás írókkal, köl-
tõkkel május 15-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Vezeti: Nagy Zsuka költõ és Béres Tamás író.

SAKKSZAKKÖR május 15-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

MÛVÉSZASZTAL DARVASI LÁSZLÓVAL május 15-én
17.00 órától a MÛvész Stúdióban. A Mûvészasztal 10. est-
jén a Taligás c. regényébõl, a Júdás címû novellájából és a
Karády Katalin c. tárcájából színpadra állított jeleneteket lát-
hat a közönség. Darvasi Lászlóval Karádi Zsolt fõiskolai ta-
nár beszélget az est során.

REGEZENE – RADNÓTI 110. Verskoncert a költõ születé-
sének 110. évfordulójára május 15-én 17.00 órától a Város-
majori Mûvelõdési Házban. Közremûködik: Olajos Gábor,
Lahocsinszky Ágnes és Veczán Emese.

ÁLLATI BEMUTATÓ május 16-án 10.00 órától a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Vendég: Révész György zoopedagó-
gus.

MÁJUSI VARÁZSLAT – interaktív drámafoglalkozás május
16-án 11.00 órától a Nyírszõlõsi Fiókkönyvtárban. Témája:
tavaszvárás, természet. Vezeti: Abonyiné Antal Anna dráma-
pedagógus.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„DICSÕSÉG A NAGY ÁLMODÓ EMLÉKÉNEK!”

Hosszú idõ telt el addig, amíg ez
a mondat elhangozhatott Bessenyei
György szobrának az avatóünnepsé-
gén, 1899. május 9-én. Kovács Ist-
ván törvényszéki bíró tíz évvel ko-
rábban, a vármegye 1889. október
8-ai közgyûlésén indítványozta,
hogy állítsanak emléket a megye
nagy szülöttének. Javaslatát azzal
indokolta, hogy „Bessenyei György-
nek, ki a magyar irodalom újjászü-
letése történetének a múlt század
közepén elsõ rangú tényezõje volt,
semmi jel nem hirdeti dicsõségét s
örökíti emlékét itt Szabolcs várme-
gyében, hol született”. A megye ve-
zetõi a kezdeményezés mellé álltak
és gyûjtést hirdettek az ércszoborra.

Még a Budapesten tevékenykedõ Szabolcsmegyei Kör
is akciót szervezett a szobor javára: Vietórisz József el-
nök javaslatára elhatározták, hogy hangversenyt és fel-
olvasást szerveznek „e nemes cél megvalósítására”. A
pénz azonban csak lassan csordogált, így 1894 tava-
szán törvényhatósági határozatba foglalták, hogy a szob-
rot mindenféleképpen felállítják a vármegyeház elõtti
téren, lehetõleg a millenniumi ünnepségsorozat része-
ként.

Újra gyûjtést hirdettek és az 1895-
ben kiírt pályázatra az év végéig 16
pályamunka érkezett. Ekkor derült ki,
hogy nincs hiteles ábrázolás a test-
õríróról, mert a képrõl, amirõl azt hit-
ték, hogy Bessenyeirõl készítették, az
a szintén bécsi gárdista Czirjék Mi-
hály arcképe volt. A kilencfõs bírá-
lóbizottságba hat fõvárosi mûvész
mellé Kovács Istvánt, Jósa Andrást és
Mikecz János alispánt delegálta a
megye. A zsûri 1896. január 20-án
tartott ülésén Kallós Ede pályamûvét
ítélte megvalósításra méltónak, míg
díjazták Holló Barnabás és Donáth
Gyula pályaterveit is.

A tervezett millenniumi leleplezés
azonban elmaradt. A mûvésszel a

szerzõdést csak 1897-ben kötötték meg, ekkor az ala-
pozási munkálatokhoz is hozzáfogtak, míg Kallós a há-
romméteres mintával 1898 tavaszára lett készen. A nyár
folyamán ércbe is öntötték Bessenyei alakját, azonban
az októberre tervezett leleplezést Erzsébet királyné ha-
lála miatt a következõ évi tavaszi közgyûlésre halasz-
tották.

120 ÉVE LEPLEZTÉK LE BESSENYEI SZOBRÁT 1.

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza az „Inczédy György Életmû”-
díj adományozásának rendjét.

Az „Inczédy György Életmû”-díj annak a Nyíregy-
házán született, vagy hosszabb ideje városunkban élõ,
dolgozó, illetve nyugdíjas személynek adományozha-
tó, aki az élet bármely területén maradandót alkotott,
kiemelkedõ szakmai tevékenységével jelentõsen hoz-
zájárult városunk fejlõdéséhez, hírnevének öregbítésé-
hez a város közvéleménye által elismerten.

A cím évente öt személynek adományozható.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi sze-

mély kezdeményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-

tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2019. május 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, il-
letve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Közgyûlése Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rende-

letben szabályozza a „Nyíregyháza Város Díszpolgá-
ra” cím adományozásának rendjét.

A „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím annak a
magyar állampolgárságú vagy külföldi, bel- vagy kül-
földön élõ személynek adományozható, aki

a) társadalmi, gazdasági, kulturális, illetõleg egyéb
területen a város és lakossága érdekében hosszabb idõn
keresztül kimagaslóan eredményesen tevékenykedett,

b) kiemelkedõ és maradandó alkotásával jelentõsen
segítette Nyíregyháza fejlõdését, gazdagította értékeit,
eredményeit, hozzájárult a város polgárai szellemi és
anyagi jólétének gyarapításához.

A cím évente egy személynek adományozható.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi sze-

mély kezdeményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitünteté-

sek rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2019.
május 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város pol-
gármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, il-
letve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. sz.).


