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VÁLTOZÁSOK AZ „SZTK” ÉPÜLETÉBEN
Mint arról már hírt adtunk, május 20-án kezdõdött a Bocskai utcai szakrendelõ

fejlesztésének második üteme. A munkák miatt áthelyezték a régi kartonozót, illetve
lezárták a gyógyszertár felõli bejáratot. Az õsztõl év végéig tartó harmadik szakasz-
ban pedig majd a mostani rehabilitációs bolt helyére kerül a büfé, és új burkolatot
kap az eddig toldott-foldott padlózat. A szakrendelõk és a röntgen folyamatosan
mûködik, leállás nem lesz. A Bocskai utcai lépcsõsortól néhány méterre, a mostani
elõkertben építik meg nyár végéig a mozgássérültek és mozgásukban akadályozottak
rámpás feljáróját. A patika melletti vizesblokkot is felújítják és elkészül az említett
korszerû szolgáltatóegység. A felújítás persze zajjal  és porral jár. Emiatt kéri a bete-
gek türelmét és megértését a Jósa András Oktatókórház, ahol 261 járóbeteg szakren-
delés mûködik.

TÖBB MINT NEGYVENEZREN MENTEK EL SZAVAZNI NYÍREGYHÁZÁN
Eredményesen és rendben zajlott az európai parlamenti

képviselõk választása Nyíregyházán is. A 101 szavazó-
körben közel 95 ezer választópolgár adhatta le voksát, a
részvétel 42,44 százalékos volt, 40 212-en mentek el sza-
vazni. A pártok támogatása Nyíregyházán is megegyezik
az országos eredményekkel.

A hétvégi magyarországi európai parlamenti választá-
son a hazánknak járó 21 képviselõi hely sorsa dõlt el. A
Fidesz-KDNP a szavazatok 52,14 százalékával magasan
nyerte a választást, 13 képviselõt küldhetnek Brüsszelbe.
A második helyen a DK végzett 16,26 százalékkal, ezzel
4 képviselõi helyet szereztek. A Momentum 9,92 százalé-
kos eredményével 2 mandátumot szerzett, az MSZP-Pár-

beszédnek 6,68 százalékos, a Jobbiknak pedig 6,44 szá-
zalékos eredménnyel 1-1 képviselõje lesz. Nem szerzett
európai parlamenti mandátumot a MI HAZÁNK, a Ma-
gyar Kétfarkú Kutyapárt, az LMP és a MUNKÁSPÁRT sem.

MAGAS VOLT A RÉSZVÉTEL

Nyíregyházán a 101 szavazókörben közel 95 ezer vá-
lasztópolgár adhatta le voksát. A részvétel 42,44 százalé-
kos volt, 40 212-en mentek el szavazni. A Fidesz-KDNP a
szavazatok 46,23, a DK a 20,08, a Momentum a 10,43,
az MSZP-PÁRBESZÉD a 8,66, a Jobbik pedig a 6,88 szá-
zalékát kapta. Tehát a pártok támogatása Nyíregyházán is
megegyezik az országos eredményekkel. Dr. Szemán Sán-

dor címzetes fõjegyzõ elmondta, az országosan magas
részvétel itt is mutatkozott, eredményesen, rendben zaj-
lott a szavazás. Megköszönte a választás lebonyolításá-
ban részt vevõk munkáját, és persze a több tízezer nyír-
egyházi választópolgárnak a részvételt.

LEGKÉSÕBB JÚNIUS 14-ÉIG

A választás hivatalos végeredményét a külképviselete-
ken leadott szavazatok hazaszállítása és összeszámlálá-
sa, valamint a levélszavazatok beérkezése és összeszám-
lálása után a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg,
legkésõbb június 14-én.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

FÁNCSI BABA GYEREKNAPJA

A kiselefántra (na meg a medvebocsra) is gondoltak vasárnap az állatparkban, végül is, õk is bébik... Persze a
Nyíregyháza fõ turisztikai attrakciójának számító SóstóZoo-ba kilátogató gyermekeknek is különleges volt a nap,
és az önkormányzati, Kossuth téri rendezvény is „állati” jó volt a résztvevõk szerint. Program pedig van bõven
a városban, a részletek és plakátok mindig ott sorjáznak a  nyiregyhaza.hu  oldalon, a városi webportálon.
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SIKERES KÖLCSEYS
11. alkalommal szervezte meg az

Országos Dráma Tanulmányi Versenyt
a Theatrum Scholae Alapítvány. E ver-
senysorozatnak lett a döntõse Kepics
Mihály, a Kölcsey gimnázium 9. c osz-
tályos tanulója, aki 300 induló közül
került be a legjobbak közé.

VEZETÉSTECHNIKAI TRÉNING
Közlekedésbiztonsági vezetéstech-

nikai tréninget szervezett az Óriáske-
rék Egyesület az Esélycentrum és a
Kertvárosi Piac  területén, ahol moto-
rosok kaptak két-két napon át pro-
fesszionális szakemberektõl elméleti
és gyakorlati képzést.

IZRAELI NAGYKÖVET
Nyíregyházára látogatott Yossi

Amrani, Izrael magyarországi nagykö-
vete. A Bethlen Gábor Iskolában meg-
nyitotta az idén függetlenségének 71.
évfordulóját ünneplõ zsidó államról
szóló fotókiállítást. Az intézményben
elõadást is tartott.

RÉGÉSZET NAPJA
A Jósa András Múzeum is csatlako-

zott a Régészet Napja sorozathoz.
Négy helyszínre szerveztek progra-
mot. A kiállítóteremtõl a grafikai mû-
helyen át a restaurátormûhelyig fogad-
ták a vendégeket, többek között labo-
ratóriumi foglalkozással.

MEGYEI NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ
Az Igrice Néptáncegyüttes idén is

megszervezte a régió egyik legnépe-
sebb és legismertebb gyermek- és ifjú-
sági néptáncfesztiválját. A VMKK meg-
telt táncosokkal, színes produkciók és
pezsgõ hangulat várta az érdeklõdõ
nézõket és a résztvevõket egyaránt.

HÕSÖK NAPJA
Vasárnap, a Hõsök Napján a Hõsök

temetõjében, a Hõsök terén és az Észa-
ki temetõben  is megemlékeztek a vi-
lágháborúk áldozatairól. A beszédek
és a koszorúk azokra a katonákra em-
lékeztettek, akik életüket áldozták fel
hazájukért.

VÁROSI GYERMEKNAP
Felhõtlen kikapcsolódás, felejthetet-

len élmények, különleges gyermekprog-
ramok várták a családokat a Kossuth té-
ren, gyermeknapon. Volt ugrálóvár és
óriáscsúszda, de a Nyíregyházi Telepü-
lési Értéktár háttérmunkálataiba is bepil-
lanthattak az érdeklõdõk.

AJÁNDÉKÖZÖN
A gyerekek mellett Kókusz, a játé-

kos fehér oroszlán, Elza, a társa, de
még a mókás gyûrûsfarkú maki iker-
pár, a barna medve és a sörényes han-
gyász kölyök is meglepetést kapott
gyermeknapon a Nyíregyházi Állat-
parkban az E.ON-tól.

FOLYAMATOSAN DOLGOZNAK
A DARUK AZ USZODÁNÁL

STARTOL A STRANDSZEZON!

Június elsején nyit az Aquarius Élmény-
és Parkfürdõ. Ez alkalomból most hétvé-
gén, szombaton és vasárnap a 10 év alatti
vendégek térítésmentesen vehetik igény-
be a fürdõszolgáltatásokat.

A strandidõ ugyan még várat magára,
ám a szezont megnyitják Sóstógyógyfür-
dõn – az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ
szombaton már várja a csobbanni vágyó-
kat! Errõl a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezér-
igazgatója beszélt. A szezonnyitásról szó-
ló sajtótájékoztatón dr. Podlovics Roland
kiemelte, utó-gyermeknapi ajándékkal is
készülnek ezen a hétvégén.

– A szombati nyitás alkalmával a szo-
kásos kedvezményekkel készülünk. A nyi-
tás napján a vendégeket egészségügyi sá-
torral várjuk, lesznek ingyenes szûrõvizs-
gálatok, de lehet majd búvárkodni is. Ter-
mészetesen nem marad el az aqua-zumba
és aqua-torna, és persze a vasárnapi báb-
színház sem. Sõt! Szombaton és vasárnap
a 10 év alatti vendégek térítésmentesen ve-
hetik igénybe a fürdõszolgáltatásokat.

CSÚSZIK AZ „OLASZ”

Az üzemeltetõ társaság az elmúlt hóna-
pokban már készült a nyitásra. Többek
között a csõhálózatokat is rendbe tették,
ahol szükséges volt, javították, cserélték a
csempeburkolatokat, fugákat; az olasz
medencénél azonban még vannak mun-
kálatok.

Nyíregyháza új sportlétesítménye õsz-
re készülhet el a Continental Aréna szom-
szédságában. Tavaly októberben tették le
az alapkövét, novemberben pedig már ki-
rajzolódtak a medenceterek vonalai, má-
jus elején többek között a kiszolgálóblok-
kok födémbetonozása zajlott, a daruk
pedig azóta is folyamatosan dolgoznak a
munkaterületen.

Makai Dávid Lajos, a KEVIÉP Építõipari
és Kereskedelmi Kft. projektvezetõje el-

mondta, a szerkezetépítési munkálatok
utolsó fázisához értek.

– A medencetér feletti tetõ acélszerke-
zetének fõtartóit már beemelték munka-
társaink, szakembereink egy 100 tonnás
autódaru segítségével. Összesen 14 fõtar-
tó került be, súlyuk körülbelül 3,5 tonna,
fesztávolságuk 33 méter. Ezután jön a tetõ-,
valamint a homlokzati szigetelés és per-
sze a belsõ munkálatok. Többek között
elektromos, illetve gépészeti munkákkal
foglalkozunk és az uszodatechnikai kivi-
telezését folytatjuk.    (Szerzõ: Dér Vivien)

– Szombaton bár megnyitunk, de az
olasz medencevilág várhatóan 1–1,5 hét
csúszással áll majd rendelkezésre. A csúsz-
dák tartószerkezetét újítjuk már március
óta – azonban a májusi idõjárás egyszerû-
en lehetetlenné tette, hogy a befejezõ fes-
tési munkálatokat elvégezze a vállalkozó.
Szinte mindennap esik az esõ, az elmúlt
két hétben is csak hétvégén tudtunk mun-
kát végezni, így várhatóan nem lesz kész
az „olasz” erre a hétvégére. De várunk
mindenkit szeretettel, csúszdák az élmény-
fürdõben is vannak!

A nagy rendezvénysátrat már felállítot-
ták, egész szezonban ott lesz a termálvi-
lág mellett, ezzel is készülnek a változé-
kony, csapadékos idõre: nagyobb vihar
esetén a sátor fedett helyet biztosít a ven-
dégek számára. Nyári szezonmunkára
idén is fogadnak, foglalkoztatnak nyugdí-
jas munkatársakat, valamint diákokat is.

A FESZTIVÁLOK, SZÍNES PROG-
RAMOK SEM MARADNAK EL

Június 28. Sóstófeszt (az élményfürdõ
bejáratával szemközti Sóstó Katlanban)
Július 13. Sárkányhajó Fesztivál
Július 20. Barkácsbogrács amatõr fõ-
zõverseny
Július 18-ától 21-éig Strandfoci Baj-
nokság
Augusztus 9-10. SóstóSerFeszt (Krúdy
Vigadó elõtt)

(Szerzõ: Dér Vivien)
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ÚJ NAPPALI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY ÉPÜL

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, Nyíregy-
háza Megyei Jogú Városnak összehasonlításban is kivá-
ló, modern szociális ellátórendszere van, ezen belül az
idõsügyi ellátás is sokat javult. Tavaly három ilyen jelle-

gû beruházást adtak át, de az infrastrukturális fejleszté-
sek kihasználására garancia a szakmai háttér is, hiszen
jelenleg is 540 ember dolgozik a város szociális ellátó-
rendszerében.

A Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fej-
lesztése és bõvítése címû projekt II. ütemének keretében
az Õz utca 16. szám alatt nappali, szociális ellátást nyúj-
tó intézmény épül, melynek az alapkövét ünnepélyes
keretek között tették le kedden.

A Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése és bõvítése címû pályázattal Nyíregyháza
önkormányzata elnyerte a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program támogatását. Az 574 milliós be-
ruházáshoz 564 millió forintot kaptak, így az önrész
csupán 10 millió volt. A projekt keretében az Õz utca
16. szám alatt nappali, szociális ellátást nyújtó intézmény
épül.

MEGFELEL A KOR IGÉNYEINEK

A beruházással Nyíregyháza belvárosi, kertvárosi
környezetében egy, a kor igényeinek és a vonatkozó
elõírásoknak megfelelõ korszerû, gazdaságos és a vá-
rosi szövetbe illeszkedõ nappali, szociális ellátó in-
tézmény épül.

Az épület emeletes kialakítású lesz, ahol a földszinten
helyezik el az ellátottak közösségi és pihenõtereit, a kony-
hát, valamint az ezeket kiszolgáló helyiségeket. Az eme-
leten pedig a foglalkoztatót, a személyzet szociális helyi-
ségeit, az orvosi rendelõt, az irodákat és a tornatermet ala-
kítják ki. Mindezek mellett eszközbeszerzés is megvaló-
sul, illetve egy mikrobuszt is vásárolnak.

MEGÚJULT A SZÕLÕSKERTI KOLLÉGIUM

Felújították a Nyíregyházi Tankerületi
Központ fenntartásában mûködõ szõlõs-
kerti kollégiumot. A közel 77 millió forin-
tos uniós támogatással korszerûsített bent-
lakásos intézmény az általános iskola elsõ
osztályától várja a diákok jelentkezését.

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium,
Általános Iskola Szõlõskerti Angol Két-
tannyelvû Tagintézményével közös udvaron
álló kollégiumot a közelmúltban újították fel
az alagsortól a konyhán és hálószobákon át
a közös terekig. Korszerûsítették a tetõt, a
nyílászárókat és feljárókat, kicserélték a bú-
torokat. Megújult a sportpálya és a kézmû-
ves foglalkoztató terem is. Ez az 55 éves in-
tézmény az országban már csak harmad-
magával fogad általános iskolás korú gyere-
keket. Évtizedekkel ezelõtt hetvennél is több
hasonló célú kollégium mûködött.

A KÖRNYEZÕ FALVAK
ISKOLÁSAIT IS FOGADJÁK

– A környezõ falvak, tanyák iskolásait,
három mûszakban dolgozó szülõk gyere-
keit fogadják az intézményben 6–18 éves
korig. Családi tragédiák, hátrányos helyzet-
ben élõk jól szervezett támogatója ez a
közösség, ahol jelenleg 55 iskolás korú fi-

atal lakik vasárnap estétõl péntek délutá-
nig. Ukrán, de még kínai gyerek is él itt –
emelte ki Baloghné Horváth Anna, a szõ-
lõskerti kollégium igazgatója.

VÁRJÁK AZ ÚJABB JELENTKEZÕKET

A 80 személyre maximált kollégium
újabb jelentkezõket vár a 2019/2020-as
tanévre. Fontos információ, hogy a gye-
rekeknek nem kell feltétlenül az udva-
ron álló szõlõskerti iskolába járni. Az
épület egyébként diák- és turistaszállás-
ra is alkalmas hétvégeken, illetve az is-
kolai szünetekben.

– Az iskola és kollégium nagyon hosszú
évek óta összeforrt intézményként mûkö-
dik. Szinte minden osztályunkba járnak
kollégisták. Számunkra nemcsak a kéttan-
nyelvû oktatás a fontos és az, hogy ma-
gas színvonalú idegen nyelvi oktatást
nyújtsunk. Lényeges, hogy azok a diákok,
akik a koliba bekerülnek, esélyegyenlõ-
séget és egyenlõ esélyeket kapjanak arra,
hogy iskolai tanulmányaikat sikeresen
folytassák – hangsúlyozta Tamás Csaba,
a szõlõskerti iskola tagintézmény-veze-
tõje.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért alpolgármester, Andó Károly önkormányzati képviselõ és a
szociális intézményrendszerben dolgozók közösen helyezték el az idõkapszulát

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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AZ ELSÕ FECSKÉKKEL A TURISTÁK IS MEGÉRKEZTEK A VÁROSBA

zelmúltban egyébként betért hozzánk és érdeklõdött Nyíregy-
háza látnivalóiról egy Dél-Amerikából érkezõ turista is – tájé-
koztatták a szerkesztõségünket a TDM iroda munkatársai.

GYÕRBÕL, MOTORRAL TURISTAÉRMÉÉRT

– A napokban bejött az irodába egy úr, aki több mint
360 kilométert utazott motorral azért, hogy vehessen
egy nyíregyházi turistaérmét és gyarapíthassa ezzel
otthoni gyûjteményét, vagy például német vendégek
nudistastrand felõl érdeklõdtek nálunk. Talán kevésbé
közismert, hogy a sóstói Parkfürdõ napozóterasza erre
lehetõséget biztosít.

FUNKCIONÁLIS KÉRDÉSEIK VANNAK

– Az látszik, hogy nagy vonzerõ a Nyíregyházi Állatpark,
sokan ezért érkeznek hozzánk, de ha már itt vannak, akkor
megnézik a város többi látnivalóit is. Az idõsebbek a kultu-
rális látnivalók iránt érdeklõdnek, de egyre többen vannak,
akik a környékre is kíváncsiak, így szeretnék tudni, hol van
lehetõség borkóstolásra és a megye milyen más programo-
kat kínál. Általánosságban is elmondható, hogy a Nyíregy-
házára érkezõ turisták felkészülten jönnek, térképeket kér-
nek tõlünk, na meg ajánlatokat, hogy hol lehet elfogyaszta-
ni egy finom tájjellegû ebédet vagy vacsorát.

EGYRE TUDATOSABB VENDÉGKÖR

– Jellemzõ, hogy a turisták konkrét elképzelésekkel ér-
keznek hozzánk, egyre többen keresik a baba- és állatbarát
szolgáltatásokat. Kategóriától függetlenül valamennyi ven-
dég számára fontos a minõség, legyen szó akár magánszál-
láshelyrõl, kempingrõl, panzióról vagy szállodáról.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Szinte már megszokhattuk, hogy a jó idõ beköszönté-
vel egyre több szlovák, román, ukrán, lengyel és cseh
rendszámú autó tûnik fel Nyíregyházán. Köszönhetõ ez
annak is, hogy már csak néhány hét, és beindul az igazi
turisztikai szezon, ez pedig érzõdik a Nyíregyházi Turisz-
tikai Nonprofit Kft. irodájában is.

Májusban hozta nyilvánosságra a Központi Statisztikai
Hivatal a tavalyi évet érintõ végleges adatait, amelybõl
kiderült, hogy 2018-ban 10,92 százalékkal nõtt a Nyír-
egyházára érkezõ vendégek száma az elõzõ évhez viszo-
nyítva a kereskedelmi szálláshelyeken.

TOP 5 KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKA-SZÁM
2018. 01–12. HÓNAP VONATKOZÁSÁBAN

1.  Románia  – 13  743
2.  Szlovákia  – 10  552
3.  Lengyelország  – 9 167
4.  Ukrajna – 5 683
5.  Németország – 4  321

2018 rekordévnek számít a nyíregyházi vendégéjszakák te-
kintetében, a magánszálláshelyekkel együtt átléptük a bûvös

200 ezres vendégéjszaka-számot. Jó esély van arra, hogy 2019-
ben ezt is meghaladjuk, hiszen már április eleje óta érezhetõ-
en megnövekedett a forgalom a nyíregyházi TDM irodában,
ahová érkeznek érdeklõdõk Ukrajnától Izraelen át Chiléig, a
világ minden pontjáról. Növekszik a férõhelyek száma; meg-

nyitott a Park Hotel Sóstó és idén õsszel már vendégeket
fogad a Hunguest Hotel Sóstó Resort**** szálloda is.

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓKKAL
LÁTJÁK EL ÕKET

A TDM iroda a nagy postával szemben az alábbi
szolgáltatásokkal várja az érdeklõdõket:

turisztikai információ
idegenvezetés
kerékpárkölcsönzés
kiadványok értékesítése
ajándéktárgyak értékesítése
nyíregyházi rendezvények jegyértékesítése

ÚJABB DESZTINÁCIÓK IS ÉRDEKLÕDNEK
IRÁNTUNK

Bár az igazi turisztikai szezon majd csak a vakáció be-
köszöntével kezdõdik, de már most látható, hogy az idei
év is tartogat újdonságokat: a megszokott TOP 5 ország
mellett új, potenciális desztinációk is megjelennek.

– A debreceni tel-avivi járatnak köszönhetõen egyre több
izraeli turista látogat el városunkba is. Tavaly õsszel a Tel-avivi
Magyar Napokon találkoztunk egy Nyíregyházáról elszárma-
zott házaspárral. Nem is olyan régen ez az izraeli család fel-
kereste irodánkat és tõlünk kért segítséget, hogy találjuk meg
azt a házat a városban, ahol egykoron gyermekkorukat töltöt-
ték. Azóta már unokáikkal is visszatértek hozzánk. Volt érdek-
lõdõnk a franciaországi Orléansból is, aki végigjárta a megyét
és meglátogatta a középkori templomainkat. Mindezek mel-
lett érezhetõ a Debreceni Egyetem közelsége, ahol nagyon
sok külföldi fiatal tanul és õk is kíváncsiak városunkra. A kö-

Furkóné Szabó Marianna ügyvezetõ (jobbra) és Tatár
Anikó front office menedzser az izraeli turistákkal
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ÚJABB NYOLC KILOMÉTERREL BÕVÜL A HÁLÓZAT
HATVANSZÁZALÉKOS A KÉSZÜLTSÉGI SZINT, NEMSOKÁRA BORBÁNYÁIG BRINGÁZHATUNK

Gyakori látvány Nyíregyházán a kerékpározó, sõt, las-
san minden hétvégén valamilyen rendezvény is kapcso-
lódik a két kerékhez. A Városnapon országos verseny,
múlt héten piknik Tokajig, most szombaton Michelin Brin-
gafesztivál – ezek ezreket mozgatnak meg. De a friss asz-
faltcsík is kihasznált lesz, mely a Debreceni út–Kígyó utca
keresztezõdésétõl Borbányáig, illetve a Szent István ut-
cáig vezet. Aki arra jár, láthatja: tényleg nemsokára.

Hogy még pontosabbak legyünk: a kerékpárút kiépíté-
se a Debreceni úton a Kígyó utca–Debreceni út csomó-
ponttól a Tünde utcáig folytatódik, majd a Tünde utcára
lefordul, azon végigvezet, és a Kállói úton, majd a Szent
István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, a város-
központ felõl Nagykálló irányába a Csárda utcáig visz
majd. A projekt célja az érintett Borbánya városrész
kerékpárosbaráttá tétele.

SEGÍTI A MOBILITÁST

De az is igaz, hogy a beruházás közvetett gazdaságfej-
lesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg,
mivel javítja a munkaerõ-mobilitás infrastrukturális felté-
teleit, mindegyik szakaszon jelentõs munkaerõ-áramlás
zajlik ugyanis. Az önkormányzati, uniós finanszírozású
(TOP) projekt során az érintett szakaszon összesen több
mint 7,8 kilométer kerékpárút épül – kaptuk a pontos tájé-
koztatást az önkormányzat pályázatok és projektmenedzs-
ment referatúrájáról.

VASÚTI ÁTVEZETÉSEKKEL

Ami a jelent illeti: a teljes mûszaki készültség 60 száza-
lékos, a közmûkiváltások 100 százalékban elkészültek, a
Debreceni úti felüljárótól a Tünde utca Kállói úti végéig
pedig befejezõdött az aszfaltréteg építése. Jelenleg a Kállói
úton zajlik nagy ütemben az aszfaltozás, valamint a ka-
pubejárók, útcsatlakozások és parkolósávok munkálatai
is folyamatban vannak. A projektben megvalósult 2 új
vasúti átvezetés próbaüzem alatt áll, a forgalomba helye-
zést követõen indulhat el a használatbavétel. A követke-

zõ hetekben veszi kezdetét a növénytelepítés, a terep- és
területrendezés, illetve a padkák kialakítása. A kerékpárút
Tünde utcai szakaszán június elejére, a többi helyszín ese-
tében pedig várhatóan július végére fejezõdnek be a mun-
kálatok.

KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK
A TÜNDE ÉS LUJZA UTCÁN

Még 2017-ben megvalósult a Tünde utca területén
a meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitá-
sának növelése mintegy 1400 méter hosszan. 2018
novemberében kezdõdött el a Tünde utca burkolatá-
nak felújítása a Debreceni úti csomóponttól a Kállói
úti csomópontig közel két és fél kilométer hosszan. A
beruházás keretében megtörténik a meglévõ járdák
akadálymentesítése, a hiányzó járdaszakaszok kiépí-
tése, ahol szükséges, forgalombiztonsági berendezé-
sek beépítése. Az autóbusz-megállóhelyeknél bazalt-
burkolat létesül, illetve a peronokat átépítik, akadály-
mentesítik.

2018 novemberében a Lujza utca burkolata újult
meg 781 méter hosszan a Kállói úti csomóponttól a
Tünde utcai csomópontig. Kiépültek a hiányzó járda-
szakaszok, valamint egy irányhelyes kerékpáros léte-
sítmény, ami majd a Tünde utcán épülõ kerékpárút-
hoz fog csatlakozni.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Sok helyen már nem hivatalosan tesztelik a frissen
aszfaltozott, vadonatúj szakaszokat
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FIGYELMETLEN AUTÓSOK A ZEBRÁKNÁL

Az Országos Balesetmegelõzési Bizottság Zebraterv
elnevezéssel közlekedésbiztonsági ellenõrzéssorozatot
hirdetett meg, melyet május második felében tartottak a
közutakon. A kampány célja a figyelemfelhívás volt a
közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevõire, a gyalo-
gosokra.

A közlekedõk kiemelt rendõri jelenlétre számíthattak
négy napon át, elsõsorban az elvégzett baleseti kocká-
zatelemzések adatai alapján a fokozottan balesetveszé-
lyes csomópontoknál lévõ zebráknál. Az adatok alapján
az idei évben május közepéig Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében egy gyalogos vesztette életét közúti közleke-
dési balesetben. Az akció során a rendõröknek számos

esetben intézkedniük és szankcionálniuk kellett olyan
jármûvezetõket, akik a zebrákon áthaladó gyalogosok-
nak nem biztosítottak elsõbbséget. 51 esetben helyszíni
bírságot szabtak ki, 9 jármûvezetõvel szemben szabály-
sértési feljelentést tettek, és további 6 esetben figyelmez-
tetést alkalmaztak. Kisebb súlyú közlekedési szabálysér-
tés elkövetése miatt 16 esetben szabtak ki helyszíni bír-
ságot. Nyíregyháza belvárosában volt olyan jármûveze-
tõ, aki az egyik kijelölt gyalogos-átkelõhelyen két gyalo-
gos részére nem biztosított elsõbbséget áthaladás köz-
ben annak ellenére sem, hogy egy rendõrautó állt a zeb-
ra közelében. A járõrautóban tartózkodó rendõrök a jár-
mûvezetõt intézkedés alá vonták, és ellene szabálysér-
tési feljelentést tettek.

ÚJ JÁRMÛ A VÁROS-
GONDNOKNAK

Egy Honda 125-ös, injektoros, ABS fékrendszerrel
felszerelt, elöl-hátul tárcsafékes, nagykerekû, környe-
zetbarát és biztonságos robogót adományozott a nyír-
egyházi székhelyû nemzetközi és belföldi árufuvaro-
zással, szállítmányozással foglalkozó Makkai-Trans
Kft. Bordás Bélának, azért, hogy még színvonalasab-
ban és biztonságosabban tudja végezni munkáját.

A cég ügyvezetõje, Makkai Csaba elmondta, Nyír-
egyháza városgondnokának ezzel szeretnék megkö-
szönni kitartó munkáját, hiszen aktívan részt vesz a
megyeszékhely és a térség életének mindennapjaiban.

Bordás Béla több évtizedes munkásságának elisme-
réseként egyébként a közelmúltban regionális igaz-
gatói elismerõ oklevélben részesült, amit Debrecen-
ben, az Országos Mentõszolgálat alapítási ünnepsé-
gén vehetett át.
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REPTÉRI TRANSZFERRE IS VÁRJÁK A DIÁKOKAT
ENNYIT KERESHETNEK IDÉN A FIATALOK NYÁRI MUNKÁVAL

A vakáció beköszöntével átlagosan 30–40 százalékkal
növekszik a diákmunkát keresõk száma. Õk akár 1-2 na-
pon belül is munkába tudnak állni, de az is elõfordul, hogy
várniuk kell, mert az általuk választott pozícióra nincs
szabad hely.

Évrõl évre diákok ezrei vállalnak nyári munkát, mert
szeretnék aktívan eltölteni szabadidejüket és nem mellé-
kesen, fedezni a vakációzással járó kiadásaikat. A diák-
közvetítõ irodákban már most nagy a forgalom, ezekben
a hetekben keresik fel õket a legtöbben. A paletta széles,
lehet dolgozni strandon, moziban, reptéri transzfernél, de
még börtönben is. Mindezt bruttó 80 ezer forinttól akár
450 ezer forintig.

HETENTE KÉT-HÁROM ALKALOMMAL

– Az iskolaszüneti idõszakokban, így nyáron is nagyon
sokan vállalnak munkát. Szorgalmi idõszakban ez heti 2-3
alkalmat jelent, hiszen az elsõdleges kötelezettség a diákok
számára az iskola – tájékoztatta szerkesztõségünket Baráth
Zsolt, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet irodavezetõje. – Hogy
õk regisztrálást követõen mennyi idõn belül állhatnak mun-
kába, az területtõl függõ. Lehet azonnal is, de megeshet, hogy
várni kell az általa választott pozícióra – ha az adott terü-
leten nincs szabad hely. Egyébként, ha valaki úgy jelent-
kezik, hogy több munkakör is érdekli, az 1-2 napon belül
munkába tud állni. Természetesen meghatározó az is, hogy
a 16. vagy a 18. életévén van-e túl a jelentkezõ.

STRANDTÓL A GYÁRI MUNKÁIG

– Jelenleg több mint félszáz munkánk van, amelyeken
diákokat foglalkoztatunk és a megbízások napi szinten
emelkednek. A legnépszerûbb a strand, a mozi, az irodai
kisegítés és a gyári munka. Az utóbbiban tudjuk a legtöbb
diákot foglalkoztatni. Az átlagkereset bruttó 80–100 000
forint között mozog, de olyan állások esetében, mint pél-
dául speciális területen történõ kérdõívezés, vagy a gya-
kornoki és gyorséttermi munkák, többet is lehet keresni.

MÉG AKÁR BÖRTÖNBEN IS

A napokban szinte bombaként robbant a hír, hogy a
diákmunkák között megjelent a börtönlátogatás is, amely-
nek során a diákoknak az ország börtöneit kell látogatni
és havi 450 ezer forintos fizetésért interjúkat készíteni a
rabokkal. Persze, ezen túl is tûntek még fel új munkakö-
rök, mint például a reptéri transzfer, és a speciális idegen
nyelvet beszélõ diákokat igénylõ állások.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ADATEGYEZTETÉS

PÁR HÉT MÚLVA AKÁR ZÁROLHATJÁK IS
A FIGYELMETLEN BANKI ÜGYFELEK SZÁMLÁJÁT

Már csak alig egy hónap, és több tízezer banki ügyfél
bankszámláját zárolhatják, ugyanis még mindig vannak,
akik nem végezték el a banki adategyeztetést. A pénzinté-
zeteknek a 2017. június 26-án elfogadott pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása elleni törvény miatt ugyanis két
éven belül, azaz legkésõbb 2019. június 26-áig el kell vé-
geznie az ügyfelek átvilágítását. Azonban vannak bankok,
amelyeknél csak a vállalkozóknak (pl.: OTP Bank), míg má-
soknál (pl.: Takarékbank) a lakossági ügyfeleknek is.

A bankoknak teljes körû ügyfél-átvilágítást kell végezniük
mindazon ügyfelekre, akikkel 2017. június 26-a elõtt kötöt-
tek szerzõdést. Több szolgáltató, hitelintézet már értesítette
az ügyfeleket, de országosan még mindig sok tízezer ügyfél
van, aki nem végezte el a kötelezõ banki adategyeztetést.

– A Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank
és a többi felügyeletet ellátó szerv fontosnak tartják,
hogy egyrészt a szolgáltatók számára is megfelelõ, a
mindennapi üzletmenetet indokolatlanul nem akadá-
lyozó értelmezés és gyakorlat alakuljon ki, másrészt,
hogy ez a gyakorlat az ügyfelek és fogyasztók számá-
ra is a lehetõ legkisebb adminisztrációs terhet jelent-
sen – olvasható a Magyar Nemzeti Bank és a Pénz-
ügyminisztérium közleményében.

A kellemetlenség, a bankszámlazárolás elkerülhetõ; az
ügyfeleknek azt javasolják, minél elõbb, de legkésõbb jú-
nius 26-áig keressék fel bankjukat, a számlavezetõ fiókot
az adategyeztetés miatt.

TÉNYLEGES NYILATKOZATRA VAN SZÜKSÉG
– Június 26-áig minden vállalkozói ügyfelünknek –

tehát üzleti kapcsolattal rendelkezõ jogi személynek
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet-
nek minõsülõ ügyfelünk képviselõjének – tényleges
tulajdonosi nyilatkozatot kell tennie, ami jogszabályi
kötelezettségek (pénzmosás és terrorizmus finanszí-
rozása elleni törvény 2017-es módosítása) miatt vált
szükségessé – tájékoztatott az OTP Bank Kommuni-
kációs és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya. – Min-
den vállalkozói ügyfelünk érintett, aki 2017. június
26. elõtt nyitotta bankszámláját. Az OTP Bank szá-
mos csatornán hívta már fel ügyfelei figyelmét a köte-
lezettségre, amelynek hatására hetente csaknem 10
ezer vállalkozó ügyfél teszi meg nyilatkozatát, mivel
abban az esetben, ha egy érintett ügyfél nem tesz tény-
leges tulajdonosi nyilatkozatot, a bank köteles megta-
gadni megbízásainak teljesítését, tehát az ügyfél nem
fogja tudni használni a banki szolgáltatásokat.

Mivel már kevesebb, mint egy hónap maradt hátra a
június 26-ai határidõig, a bankok arra kérik minden érin-
tett ügyfelüket, hogy az adatok zökkenõmentes feldolgo-
zása érdekében már a határidõt megelõzõen juttassák el
nyilatkozataikat pénzintézetükhöz. Az adategyeztetés pár
percet vesz igénybe.

(Szerzõ: Dér Vivien, Bruszel Dóra)

Fotó: illusztráció

– A banki adategyeztetéshez szükség van személyi azo-
nosításra alkalmas okmányra, lakcímkártyára. Jogi sze-
mély, egyéb szervezet esetében pedig – amennyiben az
adatokban változás történt – a létesítõ okirat, vállalkozói
igazolvány bemutatására, valamint a változást igazoló
harminc napnál nem régebbi igazolásra (cégkivonat, ha-
tósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel igazolása) – hang-
súlyozta Schwegler Mihály szakértõ, a Tiszántúli Takarék
lakossági üzletági igazgató-helyettese, aki hozzátette,
2019. június 26-áig, ha egy ügyfél mulaszt és így nem
tudják elvégezni az ismételt ügyfél-átvilágítást, akkor zá-
rolni kell az érintett számláját. Ez azt jelenti, hogy új ügy-
leti megbízásokat nem tudnak befogadni a számlájára –
ez érinti majd például az utalásokat vagy bankkártyás vá-
sárlásokat.
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RÖVID HÍREK

KÖZEL 150 PLÜSST MOSTAK KI

30. ÉVFORDULÓ A VESEBETEGEK
EGYESÜLETÉNÉL

Múlt hét vasárnap, gyereknap apropóján
ingyen tisztulhattak meg a család kedvenc
plüssei mérettõl és mennyiségtõl függetlenül
a Bubbles mosodákban, így Nyíregyházán is,
az Univerzum Üzletházban. A Bubbles min-
den kimosott plüss után 100 forintot ajánlott

fel az UNICEF Magyarország számára, tá-
mogatva ezzel a gyerekjogi szervezetet és an-
nak tevékenységét. A nap végére Nyíregyhá-
zán 145 plüsst mostak és szárítottak ki, köztük
olyan figurát, amely egyedül megtöltötte a 16
kg textil mosására alkalmas gépet.             (x)

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete alapításának 30. évfor-
dulóját ünnepelte a közelmúltban az
Alvégesi Mûvelõdési Házban. A rendezvé-
nyen az egyesület tagjain kívül megjelen-
tek a B. Braun Avitum Nyíregyházi és
Kisvárdai Dialízis Centrumának dolgozói,
köztük dr. Szegedi János, a Nyíregyházi
Dialízis Centrum igazgató fõorvosa.

A találkozó az egyesület ünnepi közgyû-

lésével kezdõdött, ahol a résztvevõk – dr.
Szegedi János fõorvos köszöntõje után –
beszámolót hallgattak meg a tavalyi évben
végzett tevékenységrõl. Ezután az ünnepi
mûsor következett. A Nyíregyházi Táncklub
tagjainak bemutatóját a VOX együttes ze-
nés mûsora váltotta. A finom ebédet köve-
tõen, a nap zárásaként az ünnepi tortát fo-
gyasztották el a szép számmal megjelent
résztvevõk.

MOZOGTAK A SZÉPKORÚAK IS

Immár hatodik alkalommal rendezték
meg a Szépkorúak Nyíregyházi Sporttalál-
kozóját a Városi Stadionban.

A 760 résztvevõ jó része a város 35 nyug-

díjasklubjából érkezett, de neveztek egyé-
nileg is. A szépkorúak 8 sportágban és 14
versenyszámban mérhették  össze tudásu-
kat.
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„MESÉL” NYÍREGYHÁZA RÉGI-ÚJ VASÚTÁLLOMÁSA
A városunk modern épületeit bemutató sorozat újabb

darabjának címében azért van ott az „új” jelzõ, mert már
volt két régi is, amiket a történelem elsodort. Más kér-
dés, hogy ezt az újat is felújították, sõt, újabb beruházás
készül a vasútállomásnál. De Kulcsár Attila Ybl-díjas épí-
tész most azt vizsgálja szakmai szempontból, ami éppen
látszik, s amire még emlékezhetünk.

A városok kapui a vasútállomások lettek az elsõ vona-
tok megérkezése óta. A közutak melletti helységnévtábla
csak a belterület határát jelzi.

AZ ELSÕ ÉS MÁSODIK

A város elsõ indóháza 1858-ban készült el, olyan volt,
mint a mai püspökladányi. A másodikat, 1910-ben Pfaff
Ferenc, a kor neves vasúti építésze tervezte eklektikus stí-
lusban, megyeszékhelyekre szánt reprezentációval. Ez a
nagyszerû épület az 1944-es angol bombázások során
megsemmisült. Nem volt megmenthetõ.

A MODERN ÉPÍTÉSZET JEGYÉBEN

Lebontották romjait, és a záhonyi fõvonal mentén el-
sõk között építették fel a hároméves terv keretében az új
MÁV állomást. Az építészet stílusforradalma, ahogy év-
századok során máskor is, ekkor is késésben volt a nyuga-
ti divatokhoz képest. A két világháború között kibontako-
zó Bauhaus nevû modernizmus, nálunk csak néhány ma-
gánvilla külsején mutatkozott meg addig. Városunkban a
konzervatív rendszer állami beruházásai a mûvészeti res-
tauráció jegyeit viselték magukon, a modernek gúnyos
megjegyzéseivel „mûkõ barokknak” titulált házak épül-
tek, mint a katolikus bérpalota a belvárosban. A szovjet
szocreál a csapatokkal együtt begyûrûzött a képzõmûvé-
szetbe – lásd Irodaház –, de az újjáépítés kapkodásai kö-
zepette néhány Bauhaus épület is meg tudott valósulni
elõtte. Ilyen a MÁV állomás felvételi épülete. Akkor még
az UVATERV – ez az út- és vasútterveket készítõ cég – sem

foglalta magába. A várótermet söntés, étterem, kisbolt szol-
gálta ki, és itt foglalt helyet az utasellátó szolgáltatás bázi-
sa. Volt diákváró, kultúrváró, kisgyermekes váró kiságyak-
kal és nagyokkal a szülõknek, a reggel induló, vonatokra
várók részére... Fodrászat, hogy szép legyen a kislány, ha
hazaérkezik. Volt poggyászfeladó, ha csirkét, kutyát utaz-
tattál, szánkót vagy biciklit. És padok sorakoztak a hatal-
mas váróteremben, mert hosszú volt a várakozás a csatla-
kozásokig és az utazás is kétszerese a mai menetidõknek.

IRÁNYÍTÓTORONY

A vasútforgalmi oldal karakteres eleme a perontetõ
mellett a forgalomirányító tornya volt, amelynek ablakai-
ból a pályaudvar egészét és a bejövõ sínpárokat jól lehe-
tett látni. Innen vezényelték a forgalmistákat, kalauzokat,

létezett. Ezt a házat egy Mélyépítési Tudományos Intézet
tervezte alkalmi szerzõgárdával. Építésze Bahradniczky
Jan lengyel vasúti mérnök, szerkezeteit Vásárhelyi Boldi-
zsár mûegyetemi professzor vetette papírra. Így lehetett
ez a ház az úgynevezett modern építészet egyik elsõ ha-
zai reprezentánsa – a szocreál elõtt.

KORABELI SZOLGÁLTATÁSOK

A város felõli oldalon gépkocsibeálló fogadta az utaso-
kat, valamint a villamos és a kisvasút megállója is itt volt.
Az állomás az utasforgalmi és a vasútüzemi funkciókat

kocsirendezõket, mert az utasforgalom mellett errõl a hely-
rõl irányították a teherforgalmat is a sokadik vágányok-
ra... A gurítódombról legördülõ tehervagonokat a külön-
bözõ irányokba induló szerelvényekhez kellett sorolni,
kapcsolni. Itt volt a posta is kezdetben, innen indultak a
levelek és a csomagok a postavagonba, és a pénzes ka-
zettákat is itt adták fel.

MEGÚJULÁS KOMFORTOSÍTÁSSAL

A vasútvonalak az ország ütõerei voltak, a személy- és
teherforgalom nyomvonalai. Azért is bombázzák le õket

háborúk idején. A társadalmi átalakulások legalább ilyen
érzékenyen érintik a vasutat. A személyforgalom és az
áruszállítás közútra terelése, valamint a piacok átrende-
zõdése változásokat kívánt. A vasút a komfortosítással re-
agált rá világszerte, ezért 2000 és 2002 között a város

Így nézett ki egykoron a nyíregyházi vasútállomás

... és ez a kép fogadja 2019-ben az utasokat

eme kapuja is jelentõs korszerûsítésen esett át. Peronok,
aluljárók épültek, és az épület kívül-belül megújult. A va-
kolt felületek nagytáblás kerámia burkolattal lettek má-
sabbak.

ÚJ KAPUZAT ÉS ELÕTETÕ

A városi oldal pedig kicsit túlságosan is reprezentáló
kapuzatot kapott. A látványos elõtetõ mentsége, hogy
egyúttal a kisvasút váróperonja akart lenni. A sors iróniá-
ja, hogy azóta nem járt arra egy se, 2009-ben leállították.
De ez a mi „Trianonunk”, hátha visszatér és elfoglalja
helyét a város történelmi közlekedésében. A pályatesti
oldal is új elõtetõt kapott, de megõrizte a forgalomirányí-
tó torony kiemelt szerepét. A szikár, funkcionalista, mo-
dern épület puha ívekkel, látványos szabálytalanságokkal
lopta magát az esendõ utasok szívébe, és tette szerethetõ-
vé a késések ellenére is. A terveit nyíregyházi építészek,
Kovács Rita és Végh József készítették.

INTERMODÁLIS

Milyen a sors, újabb modernizálás vár az állomásra.
Jön az úgynevezett Intermodális Központ. Ez az unióban
már sok helyen megvalósított komplex vasúti-közúti cso-
mópont, amelyben szintben elválasztva mozgólépcsõn,
lifteken bonyolódik a személy- és teherforgalom, a hely-
közi, helyi és átmenõ forgalom átrendezõdik. A taxik és a
parkolás is kiemelt helyet kap benne, része lesz posta, és
helye lesz az egyéb szolgáltatásoknak is. Megváltozik az
állomás elõtti tér is. A konkrét, nyíregyházi tervek még
készülõben vannak. Debrecenben is lesz ilyen beruhá-
zás, de egyelõre még nem kezdtek hozzá. Addig nyugod-
tak lehetünk mi is...
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MILLIÓKKAL TÁMOGATJÁK A SPORTOLÓKAT

Nyíregyháza önkormányzata nagy figyelmet fordít a ki-
emelkedõ eredményeket elért, tehetséges sportolók támo-
gatására. Az olimpiai sportágak terén az országos bajnok-
ság (egyéni sportágak esetében az országos ranglista) 1–3.
helyezett, vagy nemzetközi 1–8. eredményeket elért spor-
tolókat a város sportösztöndíj támogatásban részesít.

– Ez egy 9 millió forintos ösztöndíj, de további 8 millió
forintot osztunk szét azok között, akik esélyesek arra, hogy
ott legyenek a következõ olimpián – mondta dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. 

Sportösztöndíjat végül 14 sportágban 9 sportszervezet
kapott. A versenyzõk között atléták, úszók, asztalitenisze-
zõk és golfozók egyaránt vannak. A város a szenior spor-
tolókra is gondolt, így a ViniBike kerékpárosai és a Nyír-
egyházi Fókák úszói is támogatásban részesülnek. 

AZ Õ FELKÉSZÜLÉSÜKET SEGÍTIK

Tarjányi István, Kovács Richárd, Szikszai Róbert,
Helebrandt Máté, Bakosi Péter, Závaczki Bálint,
Szurovcsják Ivett, Hatházi Dóra, Laskai Írisz, Fazekas
Csaba, Mokánszki Máté, Sitku Márton, Tóth Fruzsina,
Szabó Lili, Tóth Anna, Ádám Dániel, Berencsi Csaba,
Berencsi Tímea, Béni Gergõ Roland, Tóth Balázs, Sipos
Balázs Béla, Kerekes Dóra, Tasi T. Dávid, Zsiga And-
rea Kinga, Balogh Levente István, Káplár János, Nyíri
Villõ, Kerekes László, Kindrusz Doroti, Nyisztor  Pet-
ra, Tucsa Veronika, ViniBike, Botos Boglárka, Nyíregy-
házi Fókák, Torkos Anett, Osváth Krisztina, Varga Pé-
ter Balázs, Agárdy Vilmos.

BERLINBEN A BÁNKIROBOT
2018-ban harmadik alkalommal vett részt a Bánkirobot

Team a Maker Faire Róma kiállításon, amely Európában
a legnagyobb makertalálkozó. Ekkor kereste fel standju-
kat a Maker Faire Berlin képviselõje, és meghívta õket
Berlinbe. A kiállítás 2019. május 17–19-e között foga-
dott látogatókat, a FEZ-Berlin (Európa legnagyobb
nonprofit gyermek-, ifjúsági és családi központja) pedig
kiváló helyszínt biztosított Európa alkotói számára.

Napjainkban, az információs és tudásalapú társa-
dalomban az asszisztív technológiák alkalmazása a
fogyatékkal élõk társadalmi befogadását jelentõsen
támogatja. Az asszisztív technológia megfelelõ alkal-
mazása kompenzálhatja a fogyatékkal élõket az éle-
tük során jelentkezõ nehézségek leküzdésében. A
német társadalom számára különösen fontos ezen tár-
sadalmi rétegek támogatása, így a nyíregyházi Tóth
Bence által fejlesztett jeltolmács kesztyût is nagy ér-
deklõdéssel fogadta a berlini látogatók sokasága.

Az utazást a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, az
Új Európa Alapítvány, a Hübner-H Kft., a Magyaror-
szági Vezetõ Informatikusok Szövetsége és a Bánkis
Diákokért Alapítvány támogatta.

A képen Tóth Bence és Zsigó Zsolt látható. A fotót
Zsigó Miklós készítette.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Június 1., szombat 19.00 Oscar, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad

Június 4., kedd 19.30 Melounge Duó, Bérletszünet, Bencs Villa

MÁZS A PÚPOS SZEREPÉBEN
Mészáros Árpád Zsolt a Veres1 Színház Csoportterá-

pia címû „mjúzikelkámedije” után a komáromi Magya-
rock Dalszínház A púpos címû darabjában lép fel július-
ban a Rózsakert Szabadtéri Színpadon.

Akik évek óta látogatják Nyíregyházán a színházi elõ-
adásokat, sok felejthetetlen emléket õriznek olyan produk-
ciókról, amelyekben a Benczúr téri teátrumban szerepelt
MÁZS, elég csak a Rémségek kicsiny boltjára, az Anconai
szerelmesekre vagy a Musicalek MÁZS-képpen koncertre
utalni.

– Az itteni kollégáimmal együtt hoztuk létre hajdan a
NapFolt Produkciót, amelynek egyik nagysikerû elõadása
volt a Rémségek kicsiny boltja – emlékszik vissza a pályá-
ját a Móricz Zsigmond Színházban kezdõ mûvész. – Ab-
ban az idõszakban ismertem meg Venyige Sándort, aki
most a Veres1 Színház igazgatója. Õ kért fel egyéb szere-
pek mellett arra is, hogy játsszam el a Csoportterápiában
Lajost. A zenés vígjáték rendezésére én is javasoltam neki
Tasnádi Csabát, aki színházigazgatóm volt a Móricz Zsig-
mond Színházban, s a jó kapcsolat köztünk azóta is meg-
maradt. Ráadásként az elõadásban játszik Krajnik-Balogh
Gábor is, aki hajdan ösztönzésemre kezdett el színészet-
tel foglalkozni Nyíregyházán. Azóta több színházban ját-
szik, tagja a Magyarock Dalszínháznak. A Csoportterápi-
át július 19-én mutatjuk be a Rózsakertben. Bolba Tamás,
Szente Vajk és Galambos Attila mûvében három férfi és
három nõ érkezik csoportterápiára. Nagyon humoros,
ámbár néha megríkató, elgondolkodtató az elõadás, ami
arra akarja felhívni az emberek figyelmét: bárkivel meg-
történhet, hogy lelki segítségre szorul; az értékeinket meg
kell õrizni, s másokat is erre biztatni.

KÉT KARDDAL FOG VÍVNI

Mint Árpád elmondta, az általa játszott középkorú férfi
hipochonder, félénk, hazudozó, segítõkész. Mókás, hogy
õ énekli a darabban az Utálom a musicaleket címû dalt,
holott pályája elsõsorban ehhez a mûfajhoz kötõdik. A
púpos, azaz Lagardere lovag történetével gyermekkorá-
ban szinte mindenki találkozott a Jean Marais fõszereplé-
sével forgatott film jóvoltából. A herceg halála elõtt meg-

tanítja egy kivédhetetlen vágásra a lovagot, aki elhatároz-
za, hogy bosszút áll barátja gyilkosain, s felneveli annak
árván maradt lányát. A szerelmi szál ebbõl a történetbõl
sem maradhat ki, de ez maradjon titokban az elõadásig!
MÁZS megtisztelõnek tartja, hogy õ alakíthatja a címsze-
replõt. A Magyarock Dalszínház vezetõi az ország külön-
bözõ pontjairól kérnek fel remek mûvészeket az elõadá-
sokhoz. Július 26-án a Rózsakertben Csengeri Attila mel-
lett fellép többek között Fésûs Nelly is Bakó Gábor és Vi-
zeli Csaba rendezésében. Árpádnak vívnia is kell. Bár
komoly szakmai segítséget kapott a próbák során Gyön-
gyösi Tamástól, de két karddal küzdeni hat ellenféllel nem

akármilyen kihívás. Sajnos a sérülések sem teljesen kizár-
hatóak. MÁZS az Operettszínház tíz elõadásában is ját-
szik. Nemrég volt A Pendragon-legenda õsbemutatója, de
szerepel majd a jövõ évad elsõ elõadásában, a Csárdáski-
rálynõben is, amelyet Vidnyánszky Attila rendez. Most
Lõrinc barát szerepére készül a Rómeó és Júliában, amely-
ben korábban Benvoliót alakította. Szeptemberben az Aré-
nában mutatják be a musicalt, ami jövõ nyáron a Szegedi
Szabadtéri Játékok mûsorán is szerepel. Hogyan bírja
mindezt energiával? – kérdeztem végül. „A szerelem tart
életben” – felelte.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Mészáros Árpád Zsolt A púpos címû musicalben
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 2., vasárnap 18.00 Fatum Nyír-
egyháza–BRSE nõi röplabdamérkõzés
ismétlése

További sporthírek
folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu

GYÕZELMEK
AZ EURÓPA-LIGÁBAN

ÖTÖDIK HELY
A VILÁGKUPÁN

A Sao Paulóban megrendezett kerekes-
székes vívó kvalifikációs világkupa verseny
kard versenynapján Tarjányi István 4 gyõ-
zelemmel és 1 vereséggel zárta a csoport-
mérkõzéseket. A direktkieséses táblán csak
a rutinos olasz Sarri tudta megállítani a leg-
jobb 4 közé jutásért, aki végül megnyerte

a versenyt. Bár István a 15 tusos táblaasszó-
ban még nem tudta legyõzni Sarrit (az 5
tusra vívott csoportkörben már verte meg!),
az 5. helyezéssel ismét egy lépést tett a to-
kiói paralimpia kvalifikációja felé, mivel
értékes pontokat szerzett Pákey Béla tanít-
ványa.

Gyõzelemmel kezdte a magyar nõi röp-
labda-válogatott szereplését az Európa-li-
gában.

Bár az elsõ szettet a franciák nyerték a
Continental Arénában rendezett találkozón,
a folytatásban remekül játszottak a mieink,
és megnyerték a találkozót. A csapatban a
Fatum Nyíregyháza liberója, Tóth Fruzsina
is pályára lépett, a nyíregyházi születésû
Szakmáry Gréta pedig a legeredményesebb
játékos lett.

Magyarország–Franciaország 3–1 (–23,
16, 20, 19)

Jan De Brandt szövetségi kapitány: –
Nagyon boldog vagyok, hiszen mindenki
játszott, csak Pallag Ágival spóroltam ki-

latokat. Nagyon jó reakciókat kaptam a lá-
nyoktól, mindenki küzdött, a harmadik
játszmában másik csapat szerepelt, és bi-
zonyított. Jó, hogy sikerült gyõzelemmel
kezdeni, ez részben azért is sikerült, mert
az ellenfelünk sokat hibázott.

A férfi válogatott Bosznia-Hercegovina
ellen játszott, és nagy csatában 3–1-re
nyert.

Magyarország–Bosznia-Hercegovina
3–1 (22, –20, 23, 17)

Bogdan Tanase szövetségi kapitány: – Volt
erõnk. Büszke vagyok a srácokra, ahogyan
játszottak, különösen Szabó Alpárra, aki ki-
sebb sérüléssel, Horváth Kristóf pedig beteg-
séggel küzdött. Ezek a játékosok azok, akik
nyílt szívvel jöttek a válogatottba, és õszin-

csit egy kisebb sérülés miatt. Az Európa-
ligában egyetlen dolgot kell bizonyítaniuk
a játékosoknak: hogy megérdemlik a válo-
gatottságot, és építeni kell a játékkapcso-
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BRINGA PIKNIK 2019! – RENGETEGEN
TEKERTEK EGYÜTT NYÍREGYHÁZÁRÓL TOKAJBA

Második alkalommal rendezték meg a
Bringa Pikniket. A résztvevõk Nyíregyháza
fõterérõl, dr. Kovács Ferenc polgármester
indítójelére startoltak biciklivel és közösen
tekertek el Tokajig, ahol színes színpadi
programok várták a célba érkezõket.

– Mikor elkezdtünk azon gondolkodni,
hogy mi az egyik legnépszerûbb tömeg-
sport itt, Nyíregyházán, egyöntetûen arra

jutottunk, hogy a bringázás. A város kerék-
párút-hálózata is nagyon szépen fejlõdik,
így ebbõl az apropóból és abból, hogy
2017-ben átadták a Nyíregyháza–Tokaj
kerékpárútszakaszt, jött az alapgondolat,
hogy milyen jó lenne, ha ezt nagy tömeg-
ben, több száz, netán több ezer ember
használhatná egyszerre. Így született meg
a Bringa Piknik gondolata, ami az idei részt-
vevõk számából is látszik, hogy beváltotta

a hozzá fûzött reményeket – magyarázta
az elõzményeket Juhász Miklós szervezõ.

BÕSÉGES A LEHETÕSÉGEK
TÁRHÁZA

– Az ilyen és ehhez hasonló rendezvé-
nyek több éves elõkészítõ munkát igényel-
nek a városvezetés részérõl – tette hozzá
Kósa Árpád kabinetvezetõ.

A Bringa Piknikhez is az kellett, hogy
legyen bicikliút Tokaj és Nyíregyháza kö-
zött, emellett, hogy városunkban önmagá-
ban is több mint 70 kilométer kerékpárút
épüljön, másrészt, legyenek olyan rendez-
vények, ahol a városlakók rászokhatnak a
mozgásra. Kerékpározzanak, ússzanak, fus-
sanak. Ezt számtalan rendezvénnyel támo-
gatjuk, ilyen a Mozdulj Nyíregyháza! is.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

tén, igen nehezen élték meg, hogy mások
nem jöttek. Téma volt köztük, de fordított
pszichológiával ezt igyekszem arra hasz-
nálni, hogy motiváljam és erõsítsem õket.
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PROGRAMOK

ZENE SÓSTÓN! ITT VANNAK
A JÚNIUSI PROGRAMOK!

Június 12-én az Ukulele Trió koncertjével veszi kez-
detét a Zene Sóstón III. évada. A Sóstói Piacon, a szö-
kõkút szomszédságában felállított színpadon duók,
triók és nagyzenekarok koncerteznek majd a követ-
kezõ hónapokban szerdai és szombati napokon. El-
hangoznak majd többek között jazz-, blues-, rock- és
popdalok is!

Június 12. Ukulele Trió – világslágerek ukulelén
Június 15. Melounge Duó – slágerek
Június 19. Jazzmed Band – jazz, blues, rock
Június 22. Beat-Lesz – Beatles-számok
Június 26. Szüret Utcza – jazzrock
Június 29. Mentha Project – feldolgozások

A RÁKÓCZI-EMLÉKÉV tiszteletére rendezett ünnepségre
várja az érdeklõdõket a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi
Szervezete, illetve a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár május 31-én 16.30-tól a könyvtárban.

FELSÕSIMAI GYEREKNAP. Június 1-jén 10.00–14.00
óráig várják az érdeklõdõket a Felsõsimai Közmûvelõdési
Színtérbe gyereknap alkalmából.

GYEREKANGOL – zenés-mesés foglalkozás minden
szombaton 10.00 órától a Csiriptanyán, a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Érdeklõdni a csiriptanya@mzsk.hu
e-mail-címen vagy a 06-30/633-1456-os telefonszámon.

KÖNYVBEMUTATÓ. Az „Arcok és könyvek a törté-
nelemtudomány mûhelyébõl” c. rendezvény keretében
tartandó könyvbemutatóra várják az érdeklõdõket júni-
us 3-án 11.00 órától a levéltár kutatótermébe. Magyar
Árpád István: Magyarok Kijevben c. magyar-ukrán nyel-

vû kötetét bemutatja Kollár János volt kijevi vezetõkon-
zul. Magyarok az európai és hazai egyetemeken és aka-
démiákon (1100–1918) – a három kiadványsorozatot
bemutatja Szögi László ny. egyetemi tanár, fõszerkesz-
tõ.

FILMKLUB 5. Csang-dong Lee Gyújtogatók címû dél-
koreai film vetítése, majd beszélgetés a meghívott vendé-
gekkel június 3-án 17.00 órától a Krúdy Gyula Art Mozi-
ban.

AMATÕR ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG június 3-án
17.00 órától az Arany János Gimnázium és Általános Is-
kola Szõlõskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény torna-
termében.

ZÁRÓVIZSGA. A Harmónia Gyermek Tánccsoport zá-
róvizsgája június 4-én 16.00 órától a Borbányai Mûvelõ-
dési Házban. A gyerekek különbözõ korcsoportokban és
táncstílusokban mutatják be tudásukat a szülõk és érdek-
lõdõk, valamint a szakmai zsûri elõtt. KONCERT. Térden állva elõtted címmel újabb estre várja

az érdeklõdõket Rozsnyai György táncdalénekes június
5-én 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házba. Köz-
remûködik: a Centrum Együttes. Belépõjegy az elõadótól
vásárolható. Telefon: 06-20/525-3165.

NYÍREGYHÁZI SÉTÁK – Zsadányi Zsolt festõmûvész ki-
állítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megtekinthetõ:
június 7-éig.

GYÖRFI SÁNDOR SZOBRÁSZMÛVÉSZ TÁRLATA a
Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ: június 22-
éig.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Városlakók!

A 2019. évi európai parlamenti választás – mely az ezen válasz-
tások 2004 óta íródó magyarországi történetében a választópolgá-
rok rekord részvételét hozta – Nyíregyháza Megyei Jogú Városban
törvényesen, szakszerûen, az esemény méltóságához illõ ünnepé-
lyességgel, példás gyorsasággal lezajlott.

Köszönöm annak a több mint ezer embernek az áldozatos és fe-
gyelmezett munkáját, akik településünkön közremûködtek a válasz-
tás lebonyolításában. Megköszönöm a Polgármesteri Hivatal mun-
katársai, a szavazatszámláló bizottságok közgyûlés által választott
és a pártok által megbízott tagjai, a szavazóhelyiségeknek helyt adó
intézmények dolgozói és minden más természetes és jogi személy
példás hozzáállását.

Munkájukra továbbra is számítunk, találkozunk õsszel, október-
ben a helyi önkormányzati választáson.

Tisztelettel:
dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ,

a Helyi Választási Iroda vezetõje
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MEGEMLÉKEZÉSEK A HÕSÖK TEMETÕJÉBEN
A „nagy háború” elsõ éveiben létesített barakk-kór-

házban az orvosok és az ápolószemélyzet mindent meg-
tettek a betegek gyógyulása és felépülése érdekében, de
akiket nem sikerült megmenteni, azoknak gondoskodni
kellett az eltemetésükrõl, így alakult ki a ma Hõsök teme-
tõje néven ismert kegyeleti hely. A kórházba kerültek már
nem ellenséges katonák többé, hanem a gyógyulásban
bízó betegek voltak. Ezért volt jó döntés az, hogy az el-
hunytakat nem különítették el sem náció, sem vallási fe-
lekezet szerint, hanem ahogyan ezt a korabeli hírlapíró is
megfogalmazta: „együtt aludja örök álmát minden, e
városban elhunyt hõs katonája e honnak, csakúgy, mint
a szövetséges, vagy ellenséges országoknak”.

A városnak már a kezdetektõl gondja volt rá és haza-
fias kötelességének tekintette, hogy a szülõföldjüktõl
távol, idegen földben pihenõ hõsi halottakra emlékez-
zenek. Balla Jenõ polgármester kezdeményezésére már
1915-ben gyászünnepélyt tartottak a temetõben. A pol-
gármester e szavakkal hívta az emlékezõket: „Jöjjetek
el mindannyian, kiknek fájdalmaitok van s kik az elesett
hõsökre való közös emlékezésben a lelketekre neheze-
dõ bánatnak enyhülését remélitek. Az Õ emlékeiknek
megbecsülése a hálának legkevesebbje, mellyel azok-
nak tartozunk, kik a hazához való hûségüket életükkel,
vagy kiomló vérükkel pecsételték meg.” Ezt követõen
halottak napjára idõzítették a temetõbeli megemléke-
zéseket. 1925-tõl, amikor életbe lépett az 1924. évi XIV.

törvénycikk, amely május utolsó vasárnapját a hõsök
emlékünnepévé avatta, a halottak napi megemlékezé-
sek megmaradtak ugyan, de nagyobb jelentõségre tet-
tek szert a hõsök napi ünnepségek. Május utolsó vasár-
napján megmozdult a város polgársága, akik a katona-
ság, a cserkészek, a leventék, a hatóságok, az iskolák,
az intézmények és az egyesületek képviselõivel a Beth-
len utcán át vonultak ide, hogy közösen emlékezzenek.
1926-ban olyan sokan vettek részt az ünnepségen, hogy
a tudósítás szerint „a menet éle már kint volt a temetõ-
ben, amikor a katonazenekar még a Bethlen utcában
játszotta a magyar indulókat”.


