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A MOZDULJ NYÍREGYHÁZA! SZEPTEMBERBEN FOLYTATÓDIK

Már hatéves a Nyíregyháza önkormányzata által 2013-ban életre hívott moz-
gásprogram-sorozat, a Mozdulj Nyíregyháza! Az idei „évad” elsõ felvonása azon-
ban véget ért, befejezõdtek az elsõ félév foglalkozásai, nyári szünetre megy a
Mozdulj Nyíregyháza! A szervezõk ezúton is köszönik mindenkinek, aki megtisz-
telte a foglalkozásokat és aktív részvételével hozzájárult a programsorozat sikeré-
hez. Köszönik továbbá az oktatók odaadó, lelkiismeretes munkáját is. A progra-
mok azonban csak egy idõre búcsúznak, hiszen a Mozdulj Nyíregyháza sorozat
szeptemberben folytatódik. Az új órarendrõl a Nyíregyházi Naplóból is tájéko-
zódhatnak majd.

CSOBBANÓS NYÁRINDÍTÓ

Bár az idõjárás sokszor még a szeszélyes oldalát mutatja, egyre melegebbek a napok. Azoknak, akik szeretnék
magukat lehûteni a habok között, jó hír, hogy az elmúlt hétvégén kinyitott a sóstói Parkfürdõ is. Bár nem volt igazi
strandidõ, így is 1700-an csobbantak. Ezt pedig megtehetik hamarosan a felújított Tófürdõn is, ugyanis a tervek
szerint június 15-én az is megnyitja kapuit.

KÖRFORGALOM IS ÉPÜL A KERTVÁROSBAN NEMSOKÁRA
A Tiszavasvári út–Szélsõbokori út közlekedési csomó-

pontjánál egy új körforgalmú csomópontot alakítanak ki
nemsokára. A beruházás része annak a százszázalékos,
vissza nem térítendõ támogatású (közel hárommilliárd
forintos, uniós), nyertes önkormányzati projektnek, mely-
nek célja a közlekedésfejlesztés.

A Polgármesteri Kabinet Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúrájának tájékoztatása szerint a fejlesztéssel a kerékpá-
rosok és gyalogosok csomóponton keresztül történõ biztonsá-
gos átvezetése is megtörténik. A jelenleg meglévõ gyalogátke-
lõhelyet a Tagló utcai csomópontba helyezik át gyalogos-vé-
dõszigettel. A körforgalom megvalósítása állami tulajdonú or-
szágos közutat érint, erre tekintettel a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ (NIF) Zrt.-t
jelölte ki a körforgalom építtetõi feladatainak ellátásával.

ÁTMENETI KÖZLEKEDÉSI MÓDOSULÁSOK
Azt már most lehet tudni, hogy a Legyezõ utca Fészek

utca–Szélsõbokori út közti szakaszán egyirányú forgalmi

rendet vezetnek be június 11-étõl, a csatlakozó utcák for-
galomtechnikai táblázása mellett. Mint megtudtuk: a busz-
menetrendet az egyirányúsítás nem befolyásolja. A késõbbi
átmeneti korlátozásokról is igyekszünk majd tájékoztatást
adni, amikor a kivitelezõtõl információkat kapunk. A kör-
forgalom várhatóan õsz végére készülhet el.

FEJLESZTÉSEK, PÁRHUZAMOSAN
Ám nem ez az egyetlen, a kertvárosi közlekedést érintõ

beruházás. Ezzel párhuzamosan javában zajlik a Legye-
zõ és Dugonics utcák felújítása teljes (6 méter) szélesség-
ben, a hiányzó járdaszakaszok kiépítésével, irányhelyes
kerékpárforgalmi létesítmény kialakításával. A Fészek utca
csomópontjában új gyalogos-átkelõhely születik. A Der-
kovits utcán a burkolatfelújítással egyidejûleg szabványo-
sítják a meglévõ gyalogos és kerékpáros létesítményeket.
A Rókabokori út esetében a Bottyán János utca jelenlegi
szilárd burkolatának folytatásaként 7 méter széles külte-
rületi út építése valósul meg, a Nyugati elkerülõ út körfor-
galmú csomópontig.

FOLYTATÓDIK SAJÁT FORRÁSBÓL IS

A már futó és kezdõdõ, nyertes pályázatokból fi-
nanszírozott projektek mellett 2019-ben önkor-
mányzati forrásból 23 utcában épít új aszfaltutat a
NYÍRVV Nonprofit Kft., összesen 6831 méter hossz-
ban. A beruházás nettó 900 millió forintba kerül, és
önkormányzati forrásból valósul meg. Az építések
elsõsorban a külterületi városrészeket érintik, me-
lyek az elmúlt évek során benépesültek, forgalmas-
sá váltak, a burkolt utak komfortosabb életkörülmé-
nyeket és közlekedést biztosítanak az itt élõk szá-
mára. Így ebben az évben a Kertvárosban, Sóstóhe-
gyen, Kõlaposon, Örökösföldön, Borbányán, Oroson
és a Kistelekiszõlõben is épülnek új utak. Az idei
útépítésekkel Nyíregyháza területén 289 kilométerre
nõ a szilárd burkolatú utak hossza. (Részletek a jövõ
heti számban.)
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ELEFÁNTWELLNESS
A jó idõ beköszöntével meghitt pil-

lanatoknak lehetnek szemtanúi a Nyír-
egyházi Állatparkba látogatók. Ázsiai
elefántjaikat ugyanis gondozóik min-
dennap fürdetéssel és bõrápolással
kényeztetik a parkban. Ez az állatok
napi ritmusához tartozik.

KORSZERÛSÍTÉS SÓSTÓHEGYEN
Korszerûsítették a sóstóhegyi Szabó

Lõrinc iskola tornatermének világítá-
sát. Most már ledlámpák világítanak,
így a tornateremben tartott rendezvé-
nyek és a tanórák is környezettudato-
sabbak lesznek. Az átadáson jelen volt
Ágoston Ildikó képviselõ is (képünkön).

PREMIER A VILLÁBAN
Világpremier tanúi lehettek a Bencs

Villa vendégei. A Melounge Duó most
elõször lépett fel közönség elõtt olyan
trió formációban, melynek harmadik
tagja Bartus Zoltán „Bubu” volt, akit
különféle zenei formációkból ismerhet
a közönség.

20 ÉVES A GYERMEKREHAB
Jubileumi ülést tartottak a Gyer-

mekrehabilitációs Osztály fennállásá-
nak 20 éves évfordulója alkalmából.
A konferencián felidézték többek kö-
zött az osztály létrehozását és az el-
múlt két évtized alatt megvalósult fej-
lõdést.

KÓRHÁZI ADOMÁNY
Egymillió forintot ajánlott fel az Or-

szágos Magyar Vadászkamara Sz-Sz-
B Megyei Területi Szervezete a Jósa
András kórház Szülészet-Nõgyógyá-
szati Osztályának. Az összegbõl egy
telemetriás eszközt vásároltak, így biz-
tonságosabbá vált a vízben vajúdás.

INTEGRÁLT SPORTVERSENY
Harmadik alkalommal rendezte

meg a Rotary Club és Nyíregyháza az
úgynevezett Integrált Sportversenyt. A
Continental Arénában fogyatékkal élõ
és ép gyerekek, mintegy százan vol-
tak a sorversenyek és ügyességi játé-
kok résztvevõi. 

90. SZÜLETÉSNAP
90. születésnapja alkalmából And-

rási Péternét, városunk szépkorú pol-
gárát köszöntötte Halkóné dr. Rudolf
Éva önkormányzati képviselõ. Margit
néni férjét és fiát már elvesztette, 2011
óta az Emmaus Evangélikus Szeretet-
otthon lakója.

ÚJ IRÁNYT SZABOTT TRIANON

Kedden volt az 1920-as trianoni béke-
diktátum aláírásának évfordulójára emlé-
kezõ, Nemzeti Összetartozás Napja. Vá-
rosunkban közös megemlékezést tartott
a kormányhivatal, a megyei önkormány-
zat és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata.

A megemlékezésen Román István megyei
kormánymegbízott kiemelte, 99 évvel ezelõtt
nagy seb esett Magyarországon, a legna-
gyobb sebek az új határok mentén estek.

– A közeli hirtelen olyan távolivá vált, a
barabási ember már nem mehetett át a me-
zõkaszonyi rokonokhoz, a tiszabecsi gaz-
da nem hajthatta ki a jószágait a tiszaújlaki
legelõre, a csanálosi ember már nem me-
hetett ki a vállaji temetõbe, a beregdaróci
pedig nem mehetett el a beregszászi hiva-
talba ügyet intézni. Az összekötõ utak hir-
telen járhatatlanok lettek, megannyi sors-
nak szabott új irányt Trianon.

ELVETTÉK AZ ORSZÁG
KÉTHARMADÁT

– Elvették országunk kétharmadát, ma-
gyar nemzettársaink egyharmadát, de tör-
ténelmi nagyságunkról, nemzeti büszke-
ségünkrõl csak magunk mondhatunk le, ha
feladjuk, ha hagyjuk – hangsúlyozta Sesz-

ták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke. A
Nemzeti Összetartozás Napjának ez az
üzenete: Nem hagyjuk, nem hagyhatjuk!
A Trianon óta eltelt majd egy évszázad azt
mutatja, hogy nem is hagyjuk!

A Korányi Frigyes Görögkatolikus Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Kollégium ta-
nulói színvonalas elõadással készültek,
közremûködtek a Vásárhelyi László Alap-
fokú Mûvészeti Iskola, valamint a Nyíregy-
házi Mûvészeti Szakgimnázium diákjai. Az
elõadás után Nyíregyháza polgármestere,
dr. Kovács Ferenc a trianoni békediktátum
hatásairól is szólt.

– Hiába volt az igazságtalan békediktá-
tum, hiába kerültek mind a határon túlra
szakadt, mind a megmaradt országban
élõk reménytelen helyzetbe: a magyarság
él, van egy csodálatos nyelvünk, kultúránk,
hagyományaink, történelmünk, ami össze-
köt bennünket! Ezt semmilyen békediktá-
tum nem írhatja felül, és bebizonyosodott
az is, hogy a magyar nép, nemzet, nem-
csak, hogy képes összefogni, összetartani,
hanem gazdaságilag és szellemileg is ké-
pes erõsödni!

Az ünnepi megemlékezés a történelmi
egyházak képviselõinek és az emlékezõ
közösség közös imájával zárult, majd ko-
szorúzás volt a Hõsök terén, a trianoni em-
léktáblánál.

VÁRJÁK A FIATALOKAT AZ
ÖNKORMÁNYZATI DIÁKMUNKÁRA

A Pénzügyminisztérium 2019-ben is
meghirdette a nyári diákmunka progra-
mot, amelynek keretében 16–25 év közöt-
ti diákok foglalkoztatásához kaphatnak tá-
mogatást az önkormányzatok és az önkor-
mányzati fenntartású intézmények mellett
a mezõgazdasági, valamint a turizmus és
vendéglátás területén mûködõ vállalkozá-
sok is.

Idén a megyében több mint 4000 tanu-
ló vehet részt a programban.

Azok a nappali tagozatos diákok jelent-
kezhetnek nyári munkára, akik a tényle-
ges foglalkoztatásukkor már betöltötték a
16. életévüket és legkésõbb a program be-
fejezésekor még nem múltak el 25 éve-
sek. A programhoz csatlakozáshoz a diá-
koknak a lakó- vagy tartózkodási helye
szerint illetékes járási hivatal foglalkozta-
tási osztályán kell személyesen regisztrál-
tatniuk magukat. Ehhez magukkal kell vin-

niük személyes okmányaikat, adókártyá-
jukat és érvényes diákigazolványukat.

Megyeszerte a fiatalok strandokon, illet-
ve szociális intézményekben is részt vehet-
nek ételkiszállításban, segítséget nyújthat-
nak házigondozottak részére, idõsek segí-
tésében vehetnek részt, illetve adminiszt-
rációs feladatokba is besegíthetnek. A me-
gyeszékhelyen az önkormányzatnál és
egyéb intézményeinél leginkább adminiszt-
ratív munkát végezhetnek, például múze-
umban, könyvtárban, mûvelõdési központ-
ban, illetve óvodákban.

AUGUSZTUS VÉGÉIG TART

– A szakképzett bér bruttó 146 250 fo-
rint, a szakképzetlen bér pedig bruttó 111
750 forint. Ezt 6 órás munkaviszonyban az
önkormányzatoknak 100 százalékban tá-
mogatjuk. Ez azt jelenti, hogy a bruttó bért
és a bért terhelõ, július elsejétõl 17,5 szá-
zalékos szociális hozzájárulási adót is tá-
mogatjuk. A mezõgazdaságban, vendég-
látásban és turizmusban foglalkoztató
munkáltatóknál a szakképzetlen bér brut-
tó 149 ezer forint, a szakképzett bér pedig
195 ezer forint. Ezt 75 százalékos támo-
gatási intenzitással tudjuk támogatni – tet-
te hozzá dr. Nagy Ervin fõosztályvezetõ.

A program 2019. június 1-jétõl augusz-
tus 31-éig tart, a diákok foglalkoztatása
július 1. és augusztus 31. közötti idõtar-
tamban lehetséges.

PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA
A Talentum Tehetséggondozó Gyer-

mekvédelem projektzáró konferenciá-
ját tartották az egészségügyi karon. Az
intézmény oktatói és fejlesztõ pedagó-
gusok voltak az e-mentorhálózat tagjai
a Magyarországi Református Egyház
közel 100 millió forintos pályázatában.

TÖBB MINT NÉGYEZREN DOL-
GOZHATNAK

– Néhány évvel ezelõtt indult az a kor-
mányzati program, amely a nyári diák-
munkát támogatja. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében hazai forrásból, idén
650 millió forint áll a kormányhivatal
rendelkezésére, amibõl számításaink
szerint több mint 4000 fiatalnak tudjuk
a nyári munkáját támogatni – magya-
rázta Román István kormánymegbízott.
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ENERGETIKAILAG MEGÚJUL AZ ÉVISZ IS
Több mint 627 millió forint. Ez a teljes támogatási össze-

ge az Önkormányzati épületek energetikai korszerûsíté-
se Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
IV. ütem címû projektnek; ennek keretében újul meg az
ÉVISZ is. A látványterveket és a munkálatokat múlt hé-
ten helyszíni szemlén tekintették meg.

A bejáráson dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte,
évekkel ezelõtt döntötték el, hogy önerõbõl, illetve pályá-
zatok segítségével felújítják az önkormányzati tulajdonú
épületeket.

– A felújítási, energetikai korszerûsítési projektet még
2014-ben indítottuk el. Ennek van egy oktatási vonala:
tavaly többek között a Kazinczy, a Zrínyi, a Sipkay, a Vas-
vári modernizálódott, most pedig 3 iskola, az ÉVISZ, a
Gárdonyi és a Sója. De ezen kívül tavaly 6 óvoda, 3 böl-
csõde is megújult, most pedig további 7 óvoda és 1 böl-
csõde korszerûsödik. A nevelési-oktatási intézmények
mellett természetesen többek között a szociális intézmé-
nyek felújítását is folytatjuk.

Az energetikai felújítási munkálatok az ÉVISZ-ben jól
haladnak. A bruttó 142 millió forint értékû kivitelezési
munkák során többek között homlokzat, lábazat, padlás-
födém-szigetelés, külsõ nyílászárók, radiátorok és kapcsoló
rendszerelemek cseréje, 2 korlátlift telepítése történik meg.
Pájer Attila, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum kancel-
lárja kiemelte, azért fontosak az intézményfelújítások, mert
az ipari-gépészeti, illetve a környezetvédelmi szempon-
tokat tekintve már mindegyik iskola elavult volt.

A fejlesztés eredményeként az energiára fordítandó
költségek jelentõsen csökkennek, hatékonyabb energia-
használat és racionálisabb energiagazdálkodás valósul
meg.

Az ÉVISZ mellett korszerûsödik még az Albérlõk Háza,
a Gárdonyi és a Sója iskola, valamint az Éjjeli Menedék-
hely.

ÚJ RENDÕRAUTÓK
A honvédelmi szervezetek és a rendvédelmi szervek

használatában lévõ, elhasznált vagy már magas futás-
teljesítményû gépjármûvek folyamatos amortizációs cse-
réjérõl évekkel ezelõtt döntött a kormány. Másfél évvel
ezelõtt 80 új gépjármûvet kapott a megyei rendõr-fõka-
pitányság, most pedig újabbakkal bõvült a flotta.

– 17 gépkocsit kaptunk, a megyei rendõrautók átlagélet-
kora így most már 3 év környékén van. Örömmel mondha-
tom, hogy ebben az évben lesz még fejlesztés, újabb gép-
jármûvek érkeznek, sõt a 2020-as esztendõre is van már
ígéret. Meggyõzõdésem, hogy a munkatársaim ezekkel a
korszerû technikai eszközökkel felszerelt autókkal hatéko-
nyan fogják szolgálni a megye közrendjét, közbiztonságát
– hangsúlyozta Farkas József rendõrfõkapitány, aki kiemel-
te, az új gépkocsik között vannak megkülönböztetett
jelzés nélküliek is. Azokat a közlekedésben és a bûnül-
dözésben is hatékonyan kívánják majd használni. A cél
országosan és a megyében is az, hogy öt évnél fiatalabb
jármûvek legyenek a kapitányságokon.

(Szerzõ: Dér Vivien)

A helyszíni bejáráson dr. Kovács Ferenc polgármester
tájékozódott az önkormányzati projekt

megvalósulásáról
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ELISMERT PEDAGÓGUSOK

Múlt hét pénteken, pedagógusnap alkalmából ünnep-
séget tartottak a Váci Mihály Kulturális Központban, ahol
dr. Kovács Ferenc  polgármester és  Jászai Menyhért  al-
polgármester 18 pedagógusnak adott át kitüntetést mun-
kája elismeréseként.

„Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa” „Margócsy Emil-díj”
kitüntetés: Imre Lászlóné, Szent Imre Katolikus Gimnázi-
um, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI óvoda tag-
intézmény-vezetõje; Fodor Attiláné, Nyíregyházi Apáczai
Csere János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanára; Kantár Attila, Nyíregyházi Arany János Gimnázi-
um, Általános Iskola és Kollégium intézményvezetõje.

„Oktató-Nevelõ Munkáért” „Vietórisz József-
díj” kitüntetés: Abánné Papp Márta, Tündérkert Keleti
Óvoda Ligeti Tagintézmény óvodapedagógusa; Alacsné
Bõsze Ildikó, Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tag-
intézmény óvodapedagógusa; Balasáné Sebestyén Móni-
ka, Kerekerdõ Tagintézmény óvodapedagógusa; Rutkovsz-
kiné Fedor Ildikó, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág

utcai Tagintézmény tagintézmény-vezetõje; dr. Baloghné
Mester Éva, Nyíregyházi Bem József Általános Iskola in-
tézményvezetõje; Fazekasné Tóth Jolán, Nyíregyházi Arany
János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szõlõs-
kerti Angol Kéttannyelvû Tagintézmény tanára; Jaczkovits
József Tamásné, Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Isko-
la intézményvezetõ-helyettese; Széll Béláné, Nyíregyhá-
zi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény
tanítója; Simon Zsuzsanna, Nyíregyházi Móricz Zsigmond
Általános Iskola nyugalmazott tanára; Cserepánya Ella, Lu-
ther Márton Evangélikus Kollégium tanára; Czakó Erika,
Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium tanára; Jenei And-
rea, Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese; Puskás Ber-
nadett, Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tanára; Simon
Miklós, Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna
Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiu-
mának tanára; Vadonné Kovács Edit, Nyíregyházi SZC Szé-
chenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziu-
ma és Kollégiumának tanára.

ÉLETTÖRTÉNETEK NYÍREGYHÁZÁN
FONTOS EMLÉKEK AZ UTÓKOR SZÁMÁRA

Negyedszer hirdetett irodalmi pályázatot a város ön-
kormányzata és az Idõsügyi Tanács. A 2018-as felhívásra
született 27 alkotást értékelte a zsûri, és kiosztották a
díjakat, okleveleket.

A szabadon választott mûvek személyhez kötöttek és a
városhoz kapcsolódnak. Ez volt a pályázat kiíróinak kéré-
se. Ezekbõl a történetekbõl kirajzolódik majd a város múltja
– legalábbis annak bizonyos szeletei.

– A pályamûvek között vannak, amelyek a legszebbek-
re emlékeznek: az ifjúságra, a kamaszévre, az elsõ szerel-
mekre, vagy éppen a bujtosi fürdõzésekre. De olyannal is
találkoztunk, amelyek a világháború eseményeihez, vagy
az ’56-os forradalomhoz köthetõk – mondta el Ilyés Gá-
bor helytörténész, a zsûri elnöke.

A nyíregyházi nyugdíjasok gazdag élettapasztalattal és
megfelelõ íráskészséggel közölték, kötetlen stílusban a ve-
lük történt eseményeket.

– A díjátadót a Krúdy teremben tartottuk. Krúdy Gyulá-
ról pedig tudjuk, hogy annak idején többször is írt a nyír-
egyházi emberek életérõl. Egy kicsit ehhez kapcsolódik
az Élettörténetek pályázatunk is, ugyanis azt kérjük a vá-
roslakóktól, meséljenek nekünk a város történetérõl, a
város életérõl, hogy az fennmaradhasson az utókor szá-
mára – tette hozzá dr. Kovács Ferenc polgármester.

Az Élettörténetek negyedik kötete, 26 pályázó 27 írása
szerkesztés után õsszel jelenik meg, majd érkezik a kö-
vetkezõ pályázat és az újabb kötet.

A NYERTES MÛVEK

Kállay Csilla Mária  „Újra mesél a búgócsiga” – 1.
helyezett; Kára Zoltánné  „Haza!” – 2. helyezett; Kósáné
dr. Oláh Julianna  „Élettörténetek Nyíregyházán” címû
írása lett a 3. helyezett.

Különdíjasok:
Schatz András Barnabásné  „Meséld el nekem, ho-

gyan kezdõdött 60 éve az emelt szintû ének-zene ok-
tatás Nyíregyházán” címû visszaemlékezésével;
Berecz Pál Lászlóné  „Meséld el nekem, hogy milyen
egy igaz mese a háború utáni ifjúságról”; dr. Csermely
Tibor  „Hogy ne dideregjen a lélek” címû pályázatá-
val; Ferku Imre  „Az én kis életem” és dr. Kemény
Lajos, a „Meséld el nekem a Nyírvíz Palotát!” címû
írásával.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Zsolt, Huszár István, Illés Ilona, Kerezsiné Viznyiczki
Anikó, Kiss István, Kissné Nyírcsák Mária Erika,
Kliebert Zsolt, Kovács Zsuzsanna, Kulcsár István,
Laczkó Szabolcs, Lakatosh Karolina, Lakatosné Dara-
bos Anikó, Lázár Istvánné, Margittay Lívia, Mogyoró-
si Béla, Molnár László, Nagyné Sipos Marianna, Pécsi
Imre, Petrus Mihály, Polgárné Fekete Orsolya, Polonkai
Miklós, Radványiné Onder Éva, Salamonné Bíró Beá-
ta, Scheibli Katalin, Sipeki Zoltán, Szabóné Lendák
Gyöngyvér, Szabóné Siska Judit, Szalai Anikó, Szege-
di Józsefné, Szoták Viktor, Szûcs Zoltán, Tatomirovics
András, Takács Zoltán, Tóth Mátyás, Varga Lászlóné,
Zsigó Zsolt.

A Szakképzési Centrum által alapított Szakképzé-
sért-díjat harmadik alkalommal Kelemen Lászlóné
igazgató és Fedorné Zajácz Éva gazdasági fõigazga-
tó-helyettes kapták meg.

VARÁZSLATOS LESZ AZ IDEI
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

Hagyományosan az esztendõ legrövidebb éjszakája a
leghosszabb a közgyûjteményekben, így a Jósa András Mú-
zeumban és a Kállay Gyûjteményben is. Csakúgy, mint
minden évben, idén is klasszikus és szórakoztató progra-
mokat kínálnak Szent Iván éjjelére. A múzeum és a Kállay
Gyûjtemény is 18 órakor nyitja kapuit, és az elõbbi éjfé-
lig, az utóbbi pedig hajnali 2-ig várja a látogatókat június
22-én.

A Jósa András Múzeum programjai:
„Kopogtat a nyugat...” kiállítás megnyitója; Dumaszín-

ház; Horányi Juli és Iván Szandra duó; Fabula bábszín-
ház; Playmobil; Nagy Feró és a Beatrice; Retró aerobik;
Tûztánc; Logiko-P; Tûzugrás; „Technikaóra anno...” stb.

A Kállay Gyûjtemény programjai:
Bábtörténeti kiállítás; a Burattinó bábszínház elõadá-

sai; a bábkészítés rejtelmei; óriás bábok bemutatója;
lufihajtogató bohóc; zenei program; tombola; étel-ital fo-
gyasztás.

DÍJAZOTT TANÁROK

Múlt héten, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum-
ban megrendezett pedagógusnapi ünnepségen 54 pe-
dagógus eredményes szakmai és tanulmányi verse-
nyekre felkészítõ munkájukat megköszönve, elisme-
résben részesültek.

Ács László, Alexáné Dorogi Alexandra, Balázs Elek,
Baracska Antal, Baracsy Zsolt, Batta Zsolt, Bene Ist-
ván, Béres János, Csordás János, Dányiné Cseh Éva,
dr. Tóthné Vinnai Andrea Erika, Fényes Mónika, Filep
Tamás, Fülöp Attila, Galambosné Tari Ágnes, Harcsa
Norbert, Hengsperger István, Herczku László, Hudák

Az elismerésben részesült pedagógusok
népes csoportja
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2019. évi Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyíregyházi
mûvészek részére Képzômûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére.

Az ösztöndíjak célja, hogy segítse a városban élô tehetséges alkotómûvészek mun-
káját, mûvészi fejlôdését, továbbá kedvezô feltételeket teremtsen a formanyelvében
és tartalmában korszerû színvonalas mûvek létrehozásához.

Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan nyíregyházi mûvész (festô, grafikus, szob-
rász, iparmûvész, fotográfus), aki tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesü-
letének, vagy a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetségének és már önálló mû-
vészi tevékenységet tud felmutatni.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok a mûvészek, akik a meghirdetett idôtartam
alatt más itthoni vagy külföldi alkotói ösztöndíjban részesülnek, vagy DLA ösztöndí-
jasok.

A pályázatokat szakértôi javaslatok alapján a polgármester közremûködésével
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köznevelési, Kulturális és Sport Bi-
zottsága bírálja el.

Ösztöndíjkeret: 3 fô/év
Az ösztöndíj bruttó összege: 100 000 Ft/hó/fô
Az ösztöndíj idôtartama: egy év
Nyíregyháza Megyei Jogú Város képzômûvészeti ösztöndíjasai 2020. év augusz-

tus hónapban a Városi Galéria Pál Gyula Termében megrendezendô beszámoló
kiállításon adnak számot elvégzett munkájukról, illetve egy munkát felajánlanak a
városnak az ösztöndíjért cserébe.

A pályázatokat személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Köz-
nevelési, Kulturális és Sport Bizottságához (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 134/A szo-
ba) 2019. június 17. napjáig lehet benyújtani.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Beadási határidô: 2019. június 17. (hétfõ) 16.00 óra
A pályázati kérelemhez mellékelni kell:
1./ A pályázó eddigi munkásságát ismertetô szakmai önéletrajzot (mely tartal-

mazza a MAOE tagsági könyv számát vagy a Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szö-
vetségi tagságáról szóló nyilatkozatát).

2./ Az ösztöndíj idôtartamára tervezett alkotói elképzelés rövid leírását (munka-
tervet).

3./ Az eddigi mûvészeti tevékenységet bemutató dokumentációt.
4./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotást.
A mûvek beadásának helye: Városi Galéria, 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12.
Idôpontja: 2019. június 17. (8.00–14.00 óra között)
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kulturális Osztály munkatár-

sától, Szabó Tamás kulturális referenstôl, a 42/524-524/131-es melléken kérhetô.

JET-SKI EB: NYÍREGYHÁZÁN (IS) A LEGJOBBAK
Júliusban V4 kerékpárverseny, novemberben Rali, jövõ

héten pedig Jet-ski Európa-bajnokság. Kétségtelen, Nyír-
egyháza és környéke a technikai sportok központjává
kezd válni.

Idén februárban jelentették be, hogy Magyarország nyer-
te el a három állomásból álló idei Jet-ski Európa-bajnok-
ság második futamának rendezési jogát. Június 14. és 16.
között a Leveleki víztározón méretteti meg magát 20 or-
szág mintegy 150 versenyzõje, de a profik, köztük Euró-
pa- és világbajnokok Nyíregyházán is felvonulnak majd,
hiszen június 13-án 17 órától a Kossuth téren nyitják meg
a nem mindennapi eseményt.

13 ÉV UTÁN, ÚJRA

Czeller Béla, a Magyar Jet-Ski Szövetség elnöke szer-
kesztõségünk kérdésére kiemelte, legutóbb 2006-ban, Ta-
tán rendezhetett a szövetség Eb-futamot, így nagy öröm,
hogy 13 év után újra Magyarországra érkezhetnek a pro-
fik. Az idei bajnoki mezõny egyébként Magyarország
mellett Portugáliában és Horvátországban találkozik.

– Húsz ország – többek között Bulgária, Észtország, Finnor-
szág, Oroszország, Spanyolország, Portugália – mintegy 150
versenyzõje 13 kategóriában áll majd rajthoz. Egy kategórián
belül pedig – például freestyle, runabout stb. – 3-3 futam
indul majd. Van, amelyikben 22 versenyzõ is rajthoz áll, a
legerõsebb, GP1-ben induló jet-skik hatszáz lóerõsek és órán-
kénti 150 kilométeres sebességgel is haladhatnak a vízen.

IGAZI SHOW LESZ A VÍZEN
– A Freestyle kategória lesz az egyik leglátványo-

sabb. Ebben különféle speciális mutatványokat hajta-
nak majd végre a versenyzõk a vízen. Szaltózni fognak
a gépekkel elõre-hátra, illetve további akrobatikus mu-
tatványokat is bemutatnak. Nagy show-mûsor lesz.

JET-SKIK LEPIK EL A KOSSUTH TERET

Június 13-án (csütörtökön) Nyíregyházán, a Kossuth té-
ren tartják az Európa-bajnokság megnyitóünnepségét. A
köszöntõket követõen a fúvós zenekar vezényletével fel-
vonulnak a TOP versenyzõk, de látható lesz néhány tucat
jet-ski is. Ezt követõen pénteken már Leveleken folytató-
dik az esemény, méghozzá úgynevezett Pole pozíciós

versenyekkel. Ez határozza meg a szombati és vasárnapi
döntõk versenyzõinek számát és a rajtsorrendet is.

– Szombaton 2, vasárnap pedig 3 futamot tartunk majd.
Ezek összeredménye dönti el, hogy ki lesz a magyar nagy-
díj gyõztese. A nevezésekbõl már látjuk, hogy több Euró-
pa- és világbajnok dobogós is rajthoz áll, tehát minden-
képpen komoly mezõnyre számítunk. A magyar keret 30
fõbõl áll, bízunk benne, hogy legalább 5 érmet mi is szer-
zünk majd.

EZREK ÉRKEZHETNEK

A szervezõk azt mondják, csak a versenyzõk és a velük
érkezõ stábok legalább félezren lesznek, nézõkbõl pedig
több mint négyezerre számítanak. A belépés az Európa-
bajnokságra ingyenes.

AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG PROGRAMJA
2019. június 13., csütörtök Nyíregyháza, Kossuth tér

17.00–18.00 Megnyitó
2019. június 14., péntek Levelek

11.30–15.00 Szabadedzés
15.20–15.40 Versenyzõk zászlós felvonulása
16.00–19.30 Pole pozíciós versenyek

2019. június 15., szombat Levelek
9.00–13.30 Döntõk 1. futama
14.30–19.00 Döntõk 2. futama

2019. június 16., vasárnap Levelek
11.00–16.00 Döntõk 3. futama
17.00–18.00 Díjátadó ünnepség

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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VISSZAKÖLTÖZIK A HONVÉDSÉG NYÍREGYHÁZÁRA
TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS KÖZPONT LESZ A KORÁBBI ISKOLAÉPÜLETBEN

ÚJABB ÓVODA ÉPÜLHET
Egy másik döntés szerint a város további önkormányzati

tulajdonú ingatlanokat ad el a Törzs utcán a Nyíregyházi
Református Egyházközség számára, óvoda létesítésére.

SPORTPARKOK ÉS FUTÓKÖRÖK
A két közgyûlés között történt események összefoglalóját

dr. Kovács Ferenc fontos információval egészítette ki a köz-
gyûlés egy tavalyi döntése alapján. A Nemzeti Szabadidõs és
Egészség Sportpark Program keretében 9 sportpark és 2 futó-
kör megépítése kezdõdik el júniusban a Malomkertben, a Szán-
tó Kovács János utcán és Nyírszõlõsön, a Kollégium utcai kö-
zösségi parkban. A beruházások a nyár végéig befejezõdnek.

FONTOS A GYERMEKVÉDELEM
A képviselõk beszámolót hallgattak meg az önkormány-

zat elmúlt évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladata-
inak ellátásáról. Ebben többek között szerepeltek a de-
mográfiai mutatók, az önkormányzat által nyújtott pénz-
beli, természetbeni ellátások biztosítása, a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátások bemutatása. Fontos szerepet
kapott a bûnmegelõzési tevékenység, a civil szervezetek-
kel történõ együttmûködés, a felügyeleti szervek által
gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenõrzések tapasztalata, továbbá a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzõk ellenõrzé-
sének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

ÉLETLEHETÕSÉGEKET JAVÍTÓ PROJEKT
Módosították a szociális rászorultságtól függõ egyes pénz-

beli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló ön-
kormányzati rendeletet, melyet a Közösen a kiútért címû
pályázat megvalósítása indokolt. Ennek célja, hogy a város
leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területein élõk
közösségi és egyéni szintû társadalmi integrációja, aminek
eredményeként a hátrányos helyzetû emberek életlehetõsé-
gei javulnak. Így a Huszár lakótelepen és a Keleti lakótele-
pen élõk segély típusú, havi támogatásban részesülhetnek.

PÁLYÁZAT HÁZIORVOSI PRAXISOKNAK
A képviselõk jóváhagyták az Egészségügyi Támogató

Alap Program idei mûködtetésérõl szóló, az önkormány-

zat és a PRIMOM Vállalkozásélénkítõ Alapítvány között a
támogatás közvetítésére kötendõ megállapodást. Az alap
célja, hogy az önkormányzattal ellátási szerzõdést kötött
háziorvosi praxisoknak vissza nem térítendõ támogatást
nyújtsanak a korszerû, hatékony és minõségi ellátás biz-
tosítására, javítására. Az önkormányzat az alap mûködte-
tésére 6 millió forintot biztosít. (A pártok véleménye alul,
keretben.)

KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEK
Napirendre került a város elmúlt évi környezetvédel-

mi, környezetgazdálkodási tervében szereplõ feladatok tel-
jesítése és az idei évre vonatkozó terv jóváhagyása. Töb-
bek között folytatódnak a fasorrendezések, a parkosítá-
sok, az ivóvíz-, csapadék- és szennyvízhálózat bõvítése,
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. hulladékgyûj-
tési akciói. Tovább dolgozik a Hulladékkommandó, kap-
csolódnak az Autómentes naphoz és rendszeres lesz a kör-
nyezetvédelmi ismeretterjesztés.

KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK
Az önkormányzat pályázatot hirdet nyíregyházi mûvészek

részére Képzõmûvészeti Ösztöndíjak elnyerésére. Az ösz-
töndíjak célja, hogy segítse a városban élõ tehetséges alkotó-
mûvészek munkáját, mûvészi fejlõdését, továbbá kedvezõ
feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában kor-
szerû színvonalas mûvek létrehozásához. Az egy évre szóló
100 ezer forintos ösztöndíjat három alkotó nyerheti el.

MÚZEUMI PÁLYÁZATOK
A közgyûlés támogatta a Kubinyi Ágoston Program ke-

retében a Muzeális intézmények szakmai támogatására
benyújtandó pályázatot. Ennek segítségével szeretnék a
Péchy-Kovács Gyûjtemény állandó kiállítását áttelepíteni
a múzeumfaluba. A Járásszékhely múzeumok szakmai
támogatása címû pályázat segítségével pedig a kulturális
javak biztonságos tárolásához fém, fiókos textilszekrény
és nyitott Salgó polcrendszer beszerzésére kerülne sor,
valamint egy speciális berendezés vásárlásával az értékes
festmények állagmegóvását tudnák biztosítani a megfele-
lõ páratartalommal a kiállítótermekben.

  (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

FIDESZ-KDNP:
EMELHETI AZ ELLÁTÁS SZÍNVONALÁT

Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje a Nyíregyházi Televízió-
nak elmondta, minden évben kiírják a tá-
mogató pályázatot, eszközbeszerzésben
szeretnék segíteni az alapellátás orvo-
sait. Ezzel tovább emelhetik a betegel-
látás színvonalát és megerõsíthetik a
praxisok biztonságát.

MSZP:
ELENGEDHETETLEN A TÁMOGATÁSUK

Jeszenszki András, az MSZP önkormány-
zati képviselõje kérdésünkre hangsúlyozta, a
háziorvosi praxisok javarészt magánkézben
mûködnek, ez a 2010 elõtti önkormányzatok
jó döntése volt. Így a háziorvosok a sajátjuk-
ként kezelik a praxisokat, fontosnak tartják a
fejlesztésüket. Mivel önkormányzati feladat-
ról van szó, elengedhetetlen a támogatásuk.

JOBBIK:
FONTOS A TÁMOGATÁS

Lengyel Máté, a Jobbik önkormány-
zati képviselõje az NYTV-nek azt nyi-
latkozta, kiöregedõben van a szakma,
egyre kevesebb a háziorvos Magyaror-
szágon. Ezért is fontos, hogy az önkor-
mányzat is támogassa a praxisokat.

A májusi közgyûlésen az önkormányzati képviselõk
döntöttek többek között önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok értékesítésérõl, melynek eredményeként újra meg-
jelenik a honvédség a megyeszékhelyen, azaz önkéntes
területvédelmi tartalékos központot alakít ki a Honvé-
delmi Minisztérium Nyíregyházán. Tárgyaltak újabb szo-
ciális támogatásokról, az Egészségügyi Támogató Alap
Program idei mûködtetésérõl, valamint kulturális célú
pályázatok benyújtásáról is.

A közgyûlés a Honvédelmi Minisztérium kérésére zárt
pályázat keretében értékesíti számukra a Kert közben ta-
lálható 8 ezer négyzetméteres ingatlant, ahol korábban a
Benczúr Gyula Általános Iskola mûködött. A minisztéri-
um célja, hogy a városban Területvédelmi és Kulturális
Központot hozzon létre.

KATONÁK KÖLTÖZNEK A VÁROSBA
Dr. Kovács Ferenc polgármester bevezetõjében hang-

súlyozta, ez az elõterjesztés sokkal több mint egy ingatlan
értékesítése. – Abba a katonavárosba, ahol 5 laktanya volt
még a rendszerváltáskor is, ahol a Magyar Honvédség tisz-
tikarának több tagja a megyébõl származott, visszatérhet
a honvédség – fogalmazott. A területvédelmi ezredben és
a megyei zászlóaljban mintegy 140 aktív és szerzõdéses
katona teljesít majd szolgálatot.

KEDVEZÕ FEKVÉS, KOMOLY MÚLT
Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium államtit-

kára elmondta, az elmúlt évben három megye, Hajdú-
Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-
Bereg irányítására alakult meg az elsõ önkéntes 2. vitéz
Vattay Antal Területvédelmi Ezred debreceni központ-
tal. Ennek a parancsnoksága kerül át Nyíregyházára,
együtt a megye területvédelmi zászlóaljával. – A kato-
nai feladatok mellett ellátják majd a toborzási, hadki-
egészítési, felkészítési, képzési feladatokat, ugyanakkor
lehetõség lesz a honvédelmi nevelésre is, sport- és kul-
turális programokkal. A parancsnokság ide telepítésé-
bõl mind a honvédség, mind pedig a város is profitál-
hat. Azért Nyíregyházát választották, mert a földrajzi
helyzete is kedvezõ, másrészt egy nagyon régi, patinás
katonaváros.

SOKRÉTÛ FELADATOT LÁTNAK MAJD EL

Az ingatlant (a volt iskolai épületet) a magyar ál-
lam képviseletében vette meg a minisztérium, ami
így az állam tulajdonába, de a minisztérium kezelé-
sébe kerül. Kisebb felújítás után teljesen alkalmas te-
rületvédelmi központnak, elsõsorban adminisztratív
munka zajlik majd itt, de a tartalékosoknak kulturá-
lis és sportolási lehetõségeket is biztosítanak. Mivel
az épület üres, a jegyzõkönyvek aláírása után azon-
nal elkezdõdik az épületek átalakítása, ezt követõen
az ezred megkezdheti az áttelepülést a jelenleg Deb-
recenben mûködõ állomáshelyérõl. Az országban
most több mint nyolcezer tartalékos szolgál, ebbõl a
térségben körülbelül ezer tartalékosa van a honvéd-
ségnek.

Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára a közgyûlésen jelentette be
a honvédség visszaköltözésének részleteit
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JUBILEUMI ÜNNEPI KÖNYVHÉT A SZABADSÁG TÉREN
Június 13. és 17. között 90. alkalommal rendezik meg

az Ünnepi Könyvhetet, a kortárs magyar irodalom legna-
gyobb szabadtéri ünnepét. A Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár – csatlakozva a legnemesebb könyves
hagyományhoz, az irodalom, a könyvek és az olvasók
ünnepéhez – idén is gazdag programokat kínál a Váci
Mihály Kulturális Központ elõtti téren.

Nemcsak a helyszín lesz más az idei nyíregyházi Ün-
nepi Könyvhéten, de megújul a színpadi dekoráció, kéz-
zel készített, a könyvkötõk munkáját bemutató kedves
ajándékokkal, meglepetéssel várják a szervezõk a térre
érkezõket. 

SZÍNES KÍSÉRÕRENDEZVÉNYEK

A kísérõrendezvények – az ingyenes beiratkozás, a kéz-
mûves foglalkozás gyerekeknek, a népi fajátékok – mind-
három napon 13–20 óra között vehetõk igénybe, de talál-
kozhatnak a LEGO-emberrel is. Idén kortárs költõk versei
szerepelnek majd a könyvtár épületétõl a színpadig, a fák-
ra, növényekre elhelyezett cédulákon, ahol ki kell találni
a szerzõt, melyet ajándékkal jutalmaznak. Az idézetekkel
a könyvtárban lévõ könyvekben található értékes tartal-
makra hívják fel a figyelmet. S hogy Nyíregyházán is egy-
hetes legyen az Ünnepi Könyvhét, így minden könyvtár-
ban, fiókkönyvtárban június 11. és 17. között ingyenes
lesz a beiratkozás és amnesztiát tartanak. Lesz lehetõség
ingyen elvihetõ könyvekre, vagy könyvcsereberére. 

ÍRÓK, KÖLTÕK A SZÍNPADON

A nyíregyházi Ünnepi Könyvhét irodalmi programjai
a legkisebbeknek már június 13-án, csütörtökön 10 óra-
kor kezdetét veszi, Balázs Ágnes íróval és Gévai Csilla
meseíróval. Az ünnepi megnyitó 14.40-kor kezdõdik,
díszvendég Vári Fábián László József Attila-díjas kárpát-
aljai magyar költõ, író, mûfordító. Találkozhatnak a térre
látogatók Böszörményi Gyula íróval, Iancu Laura költõ-
vel, Hidas Judit íróval, Fábián Janka íróval, Bauer Barba-
ra íróval, de helyi írók is bemutatkoznak legújabb köte-
teikkel, Nagy Zsuka költõ, Karádi Zsolt, Leda D’Rasi, a
Boszorkánydinasztia-sorozat írónõje, Gyuris Tibor, Sipos
László, a Jósa András Múzeum legújabb köteteit is ajánl-

ják a múzeum munkatársai. A meghívott vendégekkel
helyi, megyebeli írók, költõk, irodalomtörténészek be-
szélgetnek majd: Gerliczki András irodalomtörténész,
Oláh András költõ, Kováts Judit író, Babosi László iroda-
lomtörténész, Erdei-Nagy Ibolya mûsorvezetõ, szerkesz-
tõ. Nem maradhat el Ésik Sándor „Olvassunk tárcát!” c.
blogjának felolvasóórája sem, és természetesen a helyi
folyóiratok, a Vörös Postakocsi, a Szabolcs-Szatmár-Be-
regi Szemle, valamint a szatmárnémeti Sugárút folyóirat
legújabb számainak bemutatója sem. A 2017 nyarán a
könyvtár által elindított KamaszTErasz elnevezésû, fia-
tal, tehetséges írópalántákat összefogó mûhely és alko-
tói (Magyar Boglárka, Tóth Virág, Barkóczi Eszter, Sára
Zsuzsanna) – melyet Nagy Zsuka és Béres Tamás vezet –
is pódiumra lépnek. 

KONCERTEK IS A PROGRAMBAN

Az irodalom, a könyv és az olvasók ünnepe fesztivál-
jellegét erõsítik a kitûnõ zenei koncertek, fellép a Karma-
pirin együttes, a carPEDIGnem zenekar, és a 4 for Dance
tánccsoport mûsora zárja a Szabadság téri programokat.
Mindemellett kedvezményes könyvvásár is várja az olva-
sókat.

A könyvhét június 17-én folytatódik tovább a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban, majd pedig a
Tiszavirág tanyahajón Vásárosnaményban.

(Programplakát és részletek a múlt heti számunkban és
a nyiregyhaza.hu oldalon.)

JUHARFASOR AJÁNDÉKBA

A 20 éves nyíregyházi Tesco áruház szüle-
tésnapján 20 darab oszlopos juharfát adomá-
nyozott a városnak. Az áruház mögötti 4-es
Huszárok útja mentén ültették el azokat.    

Éppen 100 éve, egy angol fûszerboltból
indult az áruházlánc karrierje. A hálózat
több ponton is bekapcsolódik a társadalmi
szerepvállalás bûvös körébe. A mostani ju-
harfasor ültetése csak egy, számtalan ado-
mányuk közül. Hajzer Gyula, a Tesco ré-
gióvezetõje kiemelte, 2014 óta már körül-
belül egymillió adag ételnek megfelelõ élel-
miszert felajánlottak, de civil szervezeteket
és alapítványokat is támogatnak.

JÁRDA ÉS ZEBRA IS ÉPÜLT ITT

Halkóné dr. Rudolf Éva, a kerület önkor-
mányzati képviselõje üdvözölte az áruház
ötletét és felajánlását. Mint mondta, lakos-
sági megkeresésre épült a 4-es Huszárok
útján járda és gyalogátkelõ. E nagy forgal-
mú úton pedig különösen fontos a levegõ
tisztasága, amihez hozzájárul majd a juhar-
fasor is.

KOMPLEX ZÖLD PROGRAM

Dr. Kovács Ferenc emlékeztetett arra,
hogy tavaly õsszel indult a fásítási program,
melynek során Nyíregyháza több pontján
ültettek fákat, fasorokat. Az intézmények
felújításával ismét az energiatakarékosság
a cél, de a CNG-buszok szintén ezért ke-
rültek a városba. A 4-es Huszárok útján is
szabad sávot kaptak a kerékpárosok. Új la-
kások épülnek majd az áruház mögötti üres
területen. Így áll össze a városrész komp-
lex fejlesztési programja.

POLGÁRMESTERI FÁSÍTÁSOK

– A Zöld Város Program szûkebb érte-
lemben jelentette a Benczúr, Bessenyei,
Pazonyi teret, amelyeket már szépen fel-
újítottunk. Most elkészül a Bujtosi Városli-
get. Ehhez csatlakozott tavaly õsszel a fa-
ültetési program, polgármesteri program-
ként, amelynek az a lényege, hogy elõne-
velt, 5-6 éves fákat ültetünk el.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Hajzer Gyula régióvezetõ, Szabó-Benke Lajos áruházvezetõ, Halkóné dr. Rudolf Éva
önkormányzati képviselõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Ulrich Attila alpolgármester
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Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészek, érdemes mû-
vészek, Prima, valamint Artisjus-díjas énekes és a Dal 2016
gyõztese: gazdag lesz a Mandala Nyár idei programkíná-
lata is. Július 13. és szeptember 1. között – ezúttal 28.
alkalommal – rendezik meg Nyíregyháza és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye legnagyobb múltú szabadtéri szín-
házi rendezvénysorozatát, melynek ebben az évadban is
Nyíregyháza belvárosa, a Szent Miklós Görögkatolikus
Általános Iskola udvara ad otthont.

Psota Irén, Bodrogi Gyula, Haumann Péter és Bródy
János. Csak néhány nagy név a Mandala Nyár elmúlt 28
évébõl. 1992 óta azonban csak a helyszín változott, a mû-
sorpolitikájuk nem: nyaranta igényes, szórakoztató elõ-
adásokkal várják a közönséget. A nagy nevek pedig idén
sem hiányoznak majd az összeállításból. Érkezik Gergely
Róbert, Koltai Róbert, Hûvösvölgyi Ildikó és – sokak mel-
lett – Freddie is.

A SZABADTÉRIRÕL A GÖRÖG UDVARBA

– A Mandala Nyár a karrierjét a Szabadtéri Színpadon
kezdte még 1992-ben – emlékezett vissza Bódis Gábor, a
Mandala Dalszínház ügyvezetõje, aki hozzátette, az évek
folyamán jártak a Sóstói Múzeumfaluban, tavaly óta pe-
dig már a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola

MANDALA NYÁR: IDÉN KABOS-HÉT IS LESZ

ság címû vígjátékot tekinthetik meg az érdeklõdõk. Ezt
követi július 20-án a Nõ a tét címû zenés vígjáték, fõsze-
repben Gergely Róberttel, Heller Tamással és Lippai Lász-
lóval. Július 26-án Palya Bea-nap lesz, július 27-én pedig
Operettgála, élõ zenekarral, tánckarral, Hungarikum a
javából címmel. Az idei év különlegessége, hogy megele-
venednek a Kabos-filmek is a színpadon. Elsõként, augusz-
tus 2-án a Lovagias ügyet láthatja a nagyérdemû – a da-
rabban Kabos Gyula egykori legendás szerepét Koltai Ró-
bert alakítja –, majd pedig augusztus 9-én, 10-én és 22-én
a Mandala idei nyári premierje, a Hyppolit, a lakáj követ-
kezik, melyet Mikó István rendezésében és fõszereplésé-
vel láthat a közönség.

25 FÕS KÓRUSSAL

– Augusztus 15-én a Madách Színház legendás elõadá-
sainak szereplõi – Sasvári Sándor, Tolcsvay László, Sáfár
Mónika – érkeznek majd Nyíregyházára. A Mária Evan-
géliumát hallhatja a közönség, oratorikus változatban.
Közremûködik a Rotunda Énekegyüttes és szólistái. A da-
rab különlegessége, hogy ezt a mûvet 1995-ben már ven-
dégül látták a Mandala Nyár keretében. A programsoro-
zat szeptember 1-jén gálával ér véget. Fellép a Mandala
Dalszínház és koncertet ad Freddie & zenekara.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ad otthont a Mandala Nyárnak. Ennek a közönség is örül,
hiszen a belvárosban könnyen elérhetõek lesznek prog-
ramjaik.

MÉG TÖBB HELY
– Az idei év egyik újítása, hogy eddig a rögzített

székes 400 férõhelyes lelátónk felépítésével és 400
mûanyag székkel alakítottuk ki a nézõteret, de idén
további 300 rögzített széket is kiteszünk, így a nézõ-
téri látvány egységesebb, rendezettebb lesz és remél-
hetõleg a vendégek komfortérzete is nõni fog.

A GYEREKEKNEK IS KEDVEZNEK

– A korábbi évekhez hasonlóan, most is szerepel az
összeállításunkban zenés vígjáték, rockopera és operett-
gála, de az is tény, hogy idén több lesz a gyerekeknek,
családoknak szóló rendezvény. Koncertezik Palya Bea,
megtekinthetnek egy Micimackó zenés mesejátékot, és
júliusban érkezik a Kincskeresõ kisködmön.

NÉPSZERÛ DARABBAL NYITNAK

A Páratlan páros és a Miniszter félrelép „mandalás” si-
kerei után, egy újabb Ray Cooney-darab nyitja majd a 28.
Mandala Nyarat. Július 13-án a Család ellen nincs orvos-
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„PÜNKÖSDI KIRÁLYSÁG NEM NAGY URASÁG”
PÜNKÖSD, A NÉPHAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN

A pünkösd, a karácsony és a húsvét mellett a keresztény-
ség harmadik legnagyobb ünnepe. Ezen a napon a Szentlé-
lek eljövetelét ünneplik. Neve a görög pentekosztész, azaz
„ötvenedik” szóból ered, mivel pünkösdöt a húsvét utáni
ötvenedik napon ünnepeljük. Május 10. és június 13. közé
esik, ebben az évben június 9-10-én lesz. Dr. Bodnár Zsu-
zsanna néprajzkutató írása.

A pünkösd a húsvéti idõ lezárásának, az Úrjézus menny-
bemenetelének ünnepe, ugyanakkor a termékenységet,
megújhodást, tavaszt köszöntõ szokás is. A hagyományos
paraszti kultúrában is jeles napnak számít, így a pünkösd-
höz különbözõ eredetû és korú szokások fûzõdnek. A leg-
régibb népszokás az ügyességpróbákkal – lóverseny,
bikahajsz, kakasütés – egybekötött pünkösdikirály-válasz-
tás. Ez egyfajta beavatási szertartás, ügyességi verseny, ahol
a gyõztes elnyeri a pünkösdi királyságot.

A LAKODALMAKBA IS HIVATALOS VOLT

Farkas Pál a Honderû 1846. évi számában részletesen ír a
„rakamazi királyfutásról”. Mint írja, „e királyság csupán fu-
tás mestersége által nyerhetõ el. A király ezen egész évben
lovát, s ökrét nem õrzi, õ csak parancsol, s parancsát a kisbí-
ró hajtja végre”. A királyság egy bizonyos ideig (egy nap, egy
hét, egy hónap vagy egy év) tartott, a helyi szokásnak megfe-
lelõen. A király számos kedvezményre volt jogosult, például
ingyen ihatott a kocsmában, hivatalos volt a lakodalmakba,
mulatságokba. A pünkösdi királyság azonban rövid, múló,
értéktelen hatalom, mint ahogyan ez a köztudatba is beke-
rült. Érdekességként megemlíthetjük, hogy a kiegyezés után
Ferenc Józsefet pünkösd vasárnapján akarták királlyá ko-
ronázni. Valakinek azonban idejében eszébe jutott a pün-
kösdi királyság egynapos dicsõsége. A kedvezõtlen elõjel
elkerülése végett elõrehozták pünkösd szombatjára.

A TEMPLOMOKAT ZÖLD ÁGAKKAL
DÍSZÍTETTÉK

A szokások közül szinte az egész megyében ismerték a
lányok-legények falufeljáró köszöntését, a pünkösdölést és
az adománygyûjtõ pünkösdikirályné-járást (mavagyonolást),
a kislányok termékenység-varázsláshoz kötõdõ köszöntõjét.

„Elhozta az Isten, piros pünkösd napját. Mi is meghordoz-
zuk Királyné asszonykát.” – a Nyírség középsõ részén ezzel
a mondókával mutatták meg a pünkösdi királynét a házakba
betérõ fiatalok. A jókívánságaikért pénzt, ennivalót kaptak,
melyet leggyakrabban közös mulatozásokkal összekötve fo-
gyasztottak el. Megyénkben május elsejéhez kötõdött a má-
jusfaállítás szokása, s pünkösdkor tartották a májusfa ünne-
pélyes kidöntését, „kitáncolását”. Érdekességként kell meg-
említenünk, hogy a tirpák tanyabokrokban valamikor pün-
kösd napján állították fõleg a mesterlegények a májusfát, ami
aztán a templomba is bekerült. Márkus Mihály leírása alap-
ján tudjuk, hogy Nyíregyházán az evangélikus nagytemp-
lomban a XIX. század közepén állították az utolsót. Itt a má-
jusfa úgynevezett közösségi típusáról van szó. A források sze-
rint az egyház presbitériuma megtiltotta a májusfa állítását,
mert a „béállított májfák fõfájást okoznak”. A tilalom azon-
ban csak részleges lett, mert az oltár és az orgona körül még-
is szabad volt két-két májusfát felállítani, ugyanúgy a temp-
lom elõtt is. A leírások és az adatközlõk szerint a templomo-
kat ezen a napon zöld ágakkal díszítették fel, például Biriben
nagy tölgyfaágakkal, Büdön diófaágakkal. Több településen
a templom padlózatát virágszirmokkal és kakukkfûvel szór-
ták tele. A misérõl hazamenet mindenki tört egy kis ágat vagy

levelet, amit aztán otthon szentelményként használtak. A
szentkép mögé tûzve, vagy az imakönyvükben tartották, és
vihar, jégesõ ellen épp úgy tettek belõle a tûzre, mint a szen-
teltbarkából. Pünkösd arról is ismert, hogy több jeles búcsú-
járó helyünk kegyképe ekkorra lett felszentelve. A legismer-
tebb ezek közül Csíksomlyó, amely az összmagyarság jel-
képévé vált. A beregi, szatmári falvakban a lányok pünkösd
hajnalán megmosakodtak a Tiszában, hogy elkerülje õket a
kelés. Igyekeztek a hajnali harmatban – ugyanúgy, mint nagy-
pénteken – is megmosakodni, hogy arcuk pirospozsgás le-
gyen. A Nyírségben pünkösdvasárnap reggel zöld lombot
kötöttek a kapufélfákra. Az ünnep délutánján a fiatalok össze-
fogódzva nótaszóval a faluvégi rétre vagy ligetbe vonultak,
ahol vidáman szórakoztak. A pünkösd szinte mindenütt mu-
latsággal, tánccal végzõdött.

A pünkösddel kapcsolatosan több idõjárás- és termés-
jóslásra is van példa: ha pünkösdkor esik, jó termés vár-
ható, ha viszont szép az idõ, sok bor kerül a pincékbe. A
pünkösdnapi tilalmak a mezõgazdasági munkákra, a há-
zimunkára, kivált a kenyérsütésre vonatkoztak. Pünkösd
táján már sok háznál fogytán volt az ennivaló, erre utal a
szólás is: „karácsonyba kalácsot, húsvétba kenyeret, pün-
kösdbe csak ahogy lehet!”

Pünkösdi királynéjárás (Fotó: archív – internet)
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Öt nagyszínpadi és négy kamarabemutató, illetve há-
rom gyerekelõadás született az elmúlt színházi évadban.
Volt Táncfarsang és számtalan vendégelõadás, mások mel-
lett az Állami Operaház két alkalommal is szerepelt a
Móricz Zsigmond Színházban. Egy facebookos nézõi sza-
vazás alapján pedig a Meseautó és az Oscar, valamint a
Kis hableány lett az esztendõ három legkedveltebb elõ-
adása.

– A nézõink a mostani évadot is nagyon szerették. Még
többen jöttek, még többet áldoztak a színházra, a kultúrá-
ra. Én a szakmai meghívásokat, fesztiválmeghívásokat és
a kritikákat is egyértelmûen úgy minõsítem, hogy egy si-
keres évadon vagyunk túl – emelte ki Kirják Róbert, a
Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója.

NÕTT A BÉRLETESEK SZÁMA

A 2013-14-es évadhoz képest 44 százalékkal nõtt a
bérletesek száma, de a tavalyi évhez viszonyítva is 15 szá-
zalékos az emelkedés. 7560 bérletese és közel 104 ezer
nézõje, illetve 10 százalékkal gyarapodó bruttó bevétele

volt idén a színháznak. Többek között kisbusszal, új ügye-
lõi rendszerrel és bayreuthi függönnyel, korszerû nézõtéri
világítással gazdagodott az intézmény. 

Göttinger Pál fõrendezõi státusza megszûnik, ezentúl a
teátrum mûvészeti tanácsadójaként folytatja munkáját.
Horváth Illés korábban a Don Carlos fõszerepével és a
Macbeth rendezõjeként mutatkozott be Nyíregyházán,
június elsejével a színház mûvészeti vezetõje lesz.

A VIDOR A LEGJOBBAK KÖZÖTT
A legfrissebb hír szerint a VIDOR EFFE tag lett,

vagyis bekerült Európa legrangosabb 700 fesztiválja
közé.

NYIT A SZABADTÉRI
A visszaszámlálás elkezdõdött, rövidesen nyit a megszé-

pült Rózsakert Szabadtéri Színpad, június 14-én, Mohácsi
János rendezésében a Delilát láthatja a közönség, melyet
már javában próbálnak a szereplõk. Idén elõször összekap-
csolták a Szabadtéri Színpadot a VIDOR Fesztivállal: a Ze-
nés VIDOR Nyár programjában a beválogatást nyert zenés
vígjátékok megmérettetése már június 22-én kezdõdik, a
Menopauzával. A Rózsakertben közkedvelt és népszerû
kultfilmekkel várják majd szerda esténként a nézõket, a
nagyobbaknak a Forrest Gump, Ryan közlegény megmen-
tése, a Keresztapa, Ha eljõ Joe Black, az Egy asszony illata,
a Diszkópatkányok, a kisebbeknek pedig a Shrek és a Ma-
dagaszkár vetítésével igyekeznek a kedvében járni.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

LEZÁRTÁK AZ ÉVADOT A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZBAN

KULTURÁLIS NEGYED ÉPÜL
– A görögkatolikus teológia és a Vasvári gimnázium

között szemmel látható, hogy egy kulturális negyed
épül, aminek fontos eleme lesz a színház szomszédsá-
gában a Kállay Kúria, melynek a közbeszerzési eljárá-
sa folyik, illetve  nemsokára indul az úgynevezett 
HEMO átalakítása. Mindkettõ szervesen kapcsolódik
majd a színházhoz és a színházat szeretõ közönséghez
– tájékoztatott dr. Kovács Ferenc polgármester.

Kirják Róbert és Gulácsi Tamás
IDEI DÍJAZOTTAK

Nyíregyháza Város Nívódíja Rák Zoltán
A Kelet színésze Tóth Zolka
Arany Kalapács-díj Kósáné Tóth Beáta
Aranyceruza-díj Demeter Anna
Lipót-díj Fridrik Noémi, Jenei Judit,

Horváth Sebestyén Sándor
Móricz-díj Gulácsi Tamás
Pro Teátrum Kosik Anita, Horváth Lász-

ló Attila, Horváth Viktor
Godot-díj Gulácsi Tamás
Hátsó Színpad Alapítvány díj Kósáné Tóth Beáta,

Demeter Anna
Az évad nézõje Kovács Tiborné
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Június 11., kedd 19.30 Rendhagyó est Szervét Tiborral, Bérletszünet, Bencs Villa

Június 14., péntek 20.30 Delila (Móricz Zsigmond Színház), Szabadtéri Színpad

RÁK ZOLTÁN LETT AZ IDEI NÍVÓDÍJAS
Nyíregyháza Város Nívódíját vette át a napokban Rák

Zoltán a Móricz Zsigmond Színház évadzáró társulati
ülésén. Nem ül azonban a „babérjain”: egy hét múlva a
Rózsakert Szabadtéri Színpadon bemutatják a Delila címû
vígjátékot.

– Nagyon kellemes meglepetés volt számomra, hogy
átvehettem dr. Kovács Ferenc polgármester úrtól a város
nívódíját – mondta. – Tartalmas évadom volt, ami igazán
nem is ért véget még: idén – akárcsak az elmúlt évben a
Meseautó – van egy bemutatónk a Rózsakertben, amit
szeptemberben a Delila kõszínházi premierje követ. A
teátrum közösségi oldalán a látogatók ismét szavazhattak
a nekik leginkább tetszõ elõadásra. A nagyszínpadi pro-
dukciók közül a legtöbb voksot ebben az évadban a Me-
seautó kapta, ráadásul ezt az elõadást játszottuk legtöbb-
ször. Ez a siker is hozzájárult ahhoz, hogy augusztus 9-én
és 10-én ismét bemutatjuk a darabot a szabadtérin. Egy
autószalon tulajdonosát játszom benne, aki a barátja ked-
véért egyik pillanatról a másikra lúzerbõl macsóvá válto-
zik. Szente Vajk rendezõ ügyesen találta ki, hogyan lehet
ezt nagyon hatásosan megvalósítani. A Horváth Illés által
színre vitt Macbeth-ben Lennox vagyok, egy politikus, aki
mindig a széliránynak megfelelõen változtatja nézeteit.
Szeretem a negatív szerepeket, ezért ez egy hálás karak-
ter számomra.

GÁRDISTÁBÓL GÁRDAKAPITÁNY LETT

Mint népszerû mûvészünk – ahogyan a legtöbben szó-
lítják –, Zocsi elmondta, a Balfácánt vacsorára! címû víg-
játékban Göttinger Pál rendezésében Pierre Brochant, egy
kiadó tulajdonosát alakítja. Nagyon szeret a balfácánt
megformáló Horváth László Attilával játszani. Amikor
Gulácsi Tamással elsõévesek voltak a Pesti Magyar Színi-
akadémián, statisztáltak Huszka Jenõ operettjében, a Bob
hercegben, ahol olyan nagyságokkal lehettek egy színpa-
don, mint Béres Ilona és Agárdy Gábor. Akkor gárdisták
voltak. Ebben az évadban a Móricz Zsigmond Színház
elõadásában õ gárdakapitánnyá, Tamás pedig herceggé
avanzsált. Zoltán több olyan elõadásban is szerepelt, amely
a 2017/18-as évad után is repertoáron maradt, mert annyira
szeretik a nézõk. Ilyen A balek, amelyet Fehér Balázs Benõ

rendezett. A Sherlock Holmes is igazi kihívás volt számá-
ra, hiszen két jelentõsebb alak mellett vagy 8 kisebbet is
életre keltett. Felejthetetlen élményt nyújtott sokunk szá-
mára A Rózsák háborúja, amelyikben õ volt Rózsa úr, a
férj. Az Arany-metszésben nemcsak játszott, de rendezte,
sõt íróként is jegyezte. A produkció a Kaleidoszkóp
VersFesztiválon különdíjat kapott.

KAPOSVÁRON VENDÉGSZEREPEL MAJD

– Nagy öröm az életemben, hogy a Delilában Mohácsi
Jánossal dolgozhatok, aki a fõiskolán az osztályfõnököm,
az egyik legkedvesebb tanárom volt, ráadásul az ország
talán legjobb rendezõje – folytatta. – Molnár Ferenc da-
rabjában egy szegény, szerelmes võlegényt játszom, aki-

nek menyasszonya szemet vet a meggazdagodott fõnöké-
re. Nem szeretném, ha faképnél hagyna, ezért nagyon félté-
keny leszek. Izgalmas, igazi jó komédia. Ezt követõen
kezdjük próbálni Fehér Balázs Benõvel a Mesél a bécsi
erdõt. Kíváncsi vagyok, hogy ebbõl a szép, de nagyon
nehéz darabból mit fogunk alkotni. Ezután a kaposvári
Csiky Gergely Színházban játszom majd egy fõszerepet a
Valaki forrón szereti címû darabban, amit Verebes István
rendez. Tavasszal kezdem próbálni a Móricz Zsigmond
Színházban a Várj, míg sötét lesz címû krimit Mészáros
Tibor rendezésében. Õt még Békéscsabáról ismerem, ahol
amatõrként Szente Vajk édesapjának színészstúdiójába
jártunk Vajkkal, Gulácsi Tamással és vele együtt.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Rák Zoltán a Meseautóban
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25 ÉREM BUDAPESTRÕL

Meghívásos aerobikversenyt rendeztek a
hétvégén, Budapesten. A viadalon a Spar-
tacus Torna Club is részt vett, és több ér-
met is szereztek a lányok. A csapat tavasszal
több megmérettetésen is remekül szerepelt.

Az ország legmodernebb aerobikterme.
Decemberben adták át Nyíregyházán azt
a tornacsarnokot, ahol a Spartacus Torna
Club fiatal aerobikversenyzõi tréningeznek
rendszeresen. Hónapokig készültek a ver-
senyszezonra, melyeknek már most látszik
az eredménye. Tavasszal ugyanis nem volt
olyan verseny, ahol ne szerzett volna ér-
meket a nyíregyházi csapat. A sort a Cseh
Opennel kezdték, majd a Magyar Kupa
mindkét fordulójában dobogós helyeket

szereztek a lányok. Jól sikerült a pozsonyi
viadal és a diákolimpia is. A hétvégén, Bu-
dapesten a D’Aerobic és Torna Sportegye-
sület szervezett egy meghívásos versenyt,
ahol a Spartacus is részt vett, és 21 arany-
nyal, valamint 4 ezüstéremmel tért haza.
Bár komoly háziverseny van csapaton be-
lül, egymást segítik a lányok.

A hétvégi siker értékét növeli, hogy 5 új
versenyzõ is debütált a csapatban. A Ma-
gyar Kupa 2. forduló óta már az új eleme-
ket gyakorolják a lányok, a 3. forduló hely-
színe ugyanis õsszel Nyíregyháza lesz.

A lányok nemcsak a versenyeken, ha-
nem az iskolában is remekül teljesítenek,
sokan kitûnõ bizonyítványt vihetnek majd
haza a tanév végén.

BAJNOKI CÍMEK ÚSZÁSBAN

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ További sporthírek

folyamatosan:
www.nyiregyhaza.huJúnius 9., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-

za Spartacus–Kaposvár labdarúgó-mér-
kõzés ismétlése

Kaposváron rendezték az elmúlt napok-
ban az úszók Ifjúsági Országos Bajnokságát.
A Nyíregyházi Sportcentrum több verseny-
zõje is rajthoz állt, közülük Hatházi Dóra volt
a legeredményesebb. Azok után, hogy 200

pillangón második lett, gyõzött 50 pillangón,
majd 100 méter gyorson a dobogó harmadik
fokára állhatott. Gyula Sándor tanítványa
aztán 100 méter pillangón is remekül ver-
senyzett, és 1.00.57-es idõvel aranyérmes lett!

Hatházi Dóra (a dobogó, így a kép közepén) több számban is bajnok lett

MICHELIN BRINGAFESZTIVÁL
Egymást érik a kerékpáros programok

Nyíregyházán. Két héttel ezelõtt a Bringa
Piknik rajtolt el a Kossuth térrõl, most pe-
dig a Michelin Bringafesztivál, immár
kilencedjére.

A Kossuth tér egész délelõtt Till Attila
poénjaitól volt hangos, a népszerû mûsor-
vezetõ évek óta vendége a nyárindító ke-
rékpáros bulinak. A fesztivál startja elõtt dr.
Kovács Ferenc polgármester és dr. Nemes
Attila, a Michelin Hungária Kft. ügyveze-
tõje köszöntötte a résztvevõket. A polgár-
mester örömmel mondta, hogy Nyíregyhá-
zán az elmúlt években sikerült hálózatba
rendezni a kerékpárutakat, és újak is épül-
tek, így azok, akik szívesen tekernek, össze-

sen 71 kilométer hosszan élvezhetik a bi-
cikliutakat. A multinacionális cég ügyve-
zetõje pedig egy újdonságról számolt be, a
színpadon bemutatott elektromos bicikli-
márkára is õk gyártják a gumiabroncsokat.
A biciklis had a jól megszokott terepen
mozgott, a Luther utcától egészen Sóstóig
teljes védõfelszerelésben indult neki a táv-
nak. A bringafesztivál kísérõprogramjaiban
sem csalódhatott senki, a belvárosban a
gyerekektõl kezdve az extrém sportokat
kedvelõkig, mindenki jól szórakozhatott.
Volt bringabalett a színpadon, látványos
triálbemutató, sok-sok zenével tarkított
mûsorszám, közlekedésbiztonsági játékok
és értékes nyeremények.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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PROGRAMOK FELVÉTELI MEGHALLGATÁS...
...a Vikár Sándor Zeneiskolában. Június 13-án és

14-én 14.00 és 18.00 óra között meghallgatásra vár-
ják azokat a gyerekeket, akik a 2019/20-as tanévben
zenét szeretnének tanulni. További részletek az intéz-
mény honlapján: www.vikarzeneiskola.hu.

DEPECHE MODE & 80’S VIDEO PARTY június 8-án 21.00
órától a Club Hollywoodban (Bethlen Gábor u. 24.). Dj’s: dp,
Josef, Zsola.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – Csokonai énekei és énekelt dalai
a 18. század zenei hagyományai felõl címû elõadás június 11-
én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: dr.
Hovánszki Mária, MTA – DE Klasszikus Magyar Irodalmi Texto-
lógiai Kutatócsoport.

HAGYOMÁNYOS SZLÁV BABAKÉSZÍTÉS június 11-én 17.30-
tól a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. A gyakorlati kurzus nyári
szünet elõtti záró foglalkozása Homoljak Viktória art- és baba-
terapeuta vezetésével.

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE Nyíregyházi
Csoportja várja az érdeklõdõket a június 11-én 19.00 órakor tar-
tandó rendezvényére. Helyszín: Magyarok Nagyasszonya-társszé-
kesegyház díszterme. Témája: Missziós tevékenység a Fülöp-szi-
geteken. Elõadó: Lányi Béla SVD testvér, a verbita missziósrend
örökfogadalmas tagja. A részvétel mindenki számára ingyenes.

TAPINTHATÓ TÁRLAT. A Ver-Deco Mûvészeti Kör és Alkotó
Egyesület kiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. 3D textil-
kép-kiállítás – tapintható tárlat. Megnyitó: június 12-én 16.30-
tól. Megtekinthetõ: június 30-áig.

ORIGAMIKIÁLLÍTÁS. Horváth Ottó (Nagykároly), Ács Móni-
ka (Nyíregyháza) és a Debreceni Origami Kör origami- és
kusudamakiállítása június 12-én 17.30-tól a Városmajori Mû-
velõdési Ház.

A ZENE AZ KELL! – filmslágerek és musicalek a debreceni
Trio Consort elõadásában június 12-én 18.00 órától a Városma-
jori Mûvelõdési Házban. Közremûködik: Simon Erika, a debre-
ceni Csokonai Színház mûvésze.

A BESSENYEI TÁRSASÁG ÖSSZEJÖVETELE június 13-án
16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY a Cukorbetegek Nyíregy-
házi Egyesülete szervezésében június 15-én 19.00 órától a Ma-
gyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társszékesegyházban. A
fellépõk: Pro Musica Leánykar és a Reykjaviki Nõikar (Izland).

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS. Sem több, sem ke-
vesebb, csak ember lehetek – Kádas Katalin számítógépes grafi-
kai kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megnyitó:
június 13-án 17.00 órától. Megtekinthetõ: július 14-éig. A belé-
pés díjtalan! A megnyitón egyben bemutatják Kádas Katalin leg-
újabb „Álomfátyoltánc” címû kötetét.

A QN-BALETT ÉVZÁRÓ VIZSGAELÕADÁSA június 15-
én és 16-án 17.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. Koreográfus: Feketéné Kun Ildikó, Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett, Nívó- és Tehetségekért-dí-
jas, megyei Prima-díjas balettmester.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A HATZEL TÉRI TÖRÖK-FÉLE PATIKA
Aki 1904-ben a kínzó köhögése vagy rekedtsége el-

len keresett gyógyírt, annak a város négy patikájában az
Egger-féle mellpasztillát ajánlották. E csodaszerhez hoz-
zájuthattak a város legrégebbi gyógytárában, az ekkori-
ban Szopkó Alfréd által vezetett Arany Sasban, de be-
térhettek az 1834-ben létesített Magyar Koronába, vala-
mint az akkori Bessenyei (ma Hõsök) terén található
Korányi Imre-féle patikába is, amely már 1867 óta várta
a gyógyulni vágyókat.

A belvárostól távolabb ekkor még csak a Hatzel téren
volt patika, amelynek a létesítését már 1891-ben kez-
deményezték. Azonban a város közegészségügyi bizott-
sága nem támogatta az alapítását. Döntésüket azzal in-
dokolták, hogy „a fennálló patikák forgalma egyáltalá-
ban nem oly nagy, hogy egy negyediknek engedélyezé-
se volna indokolt, annál is inkább, mivel az 1890-ik
évben elhaltak 33%-a sem orvosi segélyt, sem pedig
gyógyszert igénybe nem vett, tehát a közegészségügy
elég szánandó állapotban van ahhoz, hogy 4-ik patiká-
ra szükség ne legyen”. Késõbb azonban kiadták az en-
gedélyt, így nyílhatott meg 1893-ban Szabó Kálmán
„ Vörös Kereszt”-hez címzett patikája. A következõ év-
tõl Márton József a tulajdonosa az 1911-ben bekövet-
kezett haláláig. Ezt követõen Török Gyula az üzemelte-
tõje, aki ekkoriban a Magyar Korona gyógyszertárat is
vezette. Török Gyula tagja volt a városi képviselõ-testü-
letnek és a református egyház tanácsának. 1921. októ-

ber 8-án hunyt el. „Sokan szerették és becsülték a meg-
boldogultat rokonszenves egyéniségéért, puritán életfel-
fogásáért, erõs hazafias érzéséért és nemes jó szívéért”.

Vajon tudják-e a 100 Éves Patikába betérõk, hogy egy
nemcsak a nevében, hanem a valóságban is több mint
száz éve fennálló gyógyszertárban járnak? Az épület
homlokzata, külsõ megjelenése az idõk folyamán vál-
tozatlan maradt, csak a belsõ tereit építették át több al-
kalommal, a modern kor igényeinek megfelelõen. Mai
formáját 2016-ban nyerte el. Az értékõrzés szép példá-
ja, hogy a belsõ tér egy részében üvegfal alatt megte-
kinthetõ az 1880-as években rakott eredeti téglafalazat.


