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Mint már legutóbbi lapszámunkban is beszámoltunk róla, hétvégén (szombaton
és vasárnap) a megye ad otthont a V4 Special Series nemzetközi kerékpárverseny-
nek.  A nagyszámú versenyzõ és a kísérõstábok miatt útlezárásokra, forgalomeltere-
lésekre kell majd számítani a megye útjain közlekedõknek. Nyíregyházán mindez a
buszok forgalmát is érinti. A megyeszékhelyen szombaton délután 3 óra körül lehet
majd nehezebben közlekedni. A Ferenc körúton, a Szegfû, Hunyadi, Egyház utcá-
kon egy-egy sáv lesz lezárva, ám a Kossuth és Zrínyi Ilona utcákon a verseny ideje
alatt nem lehet behajtani. Vasárnap 14 óra körül éri el a mezõny ismét a megyeszék-
helyet, ekkor az állatpark környékén szurkolhatunk a kerékpárosoknak.

ITTHON IS LEHET VAKÁCIÓZNI, PROGRAMBAN NINCS HIÁNY
Bár még csak alig néhány hete vette kezdetét a vaká-

ció, máris elértünk a feléhez, sõt, túl is vagyunk rajta.
Igazi programkavalkádból azonban eztán sem lesz hiány
Nyíregyházán, így kétségtelen: itthon is megéri majd va-
kációzni.

Ami az elkövetkezõ egy hetet illeti: vasárnapig tart a
VIII. Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. – NYSC Országos Strandfoci
Bajnokság a Fatum Property Kupáért, de szintén Sóstó ad
otthont július 20-án a IV. Sóstói Barkácsbogrács Amatõr
Fõzõversenynek is, a Krúdy sétányon. Emellett lesz zene
is Sóstón (a tó melletti piacon, a szökõkút szomszédsá-
gában). Július 20-án az Artézis lép fel, 24-én pedig a
Rockwise (a rendezvény további programjai megtekint-
hetõk a nyiregyhaza.hu weboldalon). E hétvégén, július
20-án és 21-én egy igazi bringás csúcsesemény, a V4
Special Series Nemzetközi Kerékpáros Verseny fogja érin-
teni Nyíregyházát, mely átmeneti útlezárásokkal is jár,
mint azt múlt heti számunkban részleteztük. De folya-

matos programok várják majd az érdeklõdõket a Rózsa-
kert Szabadtéri Színpadon is. Július 19-én 20.30-tól a Cso-
portterápia, július 26-án pedig a Púpos címû darabot te-
kinthetik meg, s a mozirajongók sem maradnak nép-
szerû film nélkül: július 24-én fél 9-tõl a Madagaszkárt
tûzik majd mûsorra. (További programok a nyiregy-
haza.hu weboldalon.)

SERFESZT ÉS NÉPTÁNCGÁLA

Egy kicsit elõre is tekintve: a hagyományokhoz híven
idén is lesz SóstóSerFeszt augusztus 9-én és 10-én Sóstó-
gyógyfürdõn, 15-étõl pedig táncosok lepik el Nyíregyhá-
zát, ugyanis a 9. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztiválnak
adunk otthont. A fesztiválnyitó gálamûsort, a Nemzeti Nap
bemutatkozó mûsort a Kossuth téren, a Nemzetközi
Néptáncgálát a Váci Mihály Kulturális Központban, a Vi-
lágok tánca címû mûsort pedig a Szabadtéri Színpadon
tekinthetik meg az érdeklõdõk. A fesztiválra a négy nyír-

egyházi néptáncegyüttes mellett 9 országból érkeznek tán-
cosok városunkba. (További részletek késõbb.)

VIDOR ÉS SZINYEI

Augusztus 20-án pedig hagyományosan az államalapí-
tásra emlékezünk, részben az elmaradhatatlan tûzijáték-
kal, 23-ától pedig indul a VIdámság és Derû ORszágos
Seregszemléje, aminek színházi versenyprogramja már
hivatalos, hamarosan nyilvánosságra hozzák a koncertek
listáját is. Aki pedig a kultúrában szeretne elmerülni, an-
nak igazán jó hír, hogy a VIDOR Fesztivállal „együtt” nyílik
egy újabb, jelentõs érdeklõdésre számot tartó, nagy tárlat,
a Szinyei-kiállítás az Év Múzeumának választott Jósa And-
rás Múzeumban. S ha valaki strandolni szeretne az ígére-
tek szerint egyre javuló idõben, a „szokott” helyszínek
mellett újra javasoljuk az egy hónapja felújítva megnyi-
tott, s hamar felkapott Tófürdõt, ahol igazi élmény a kor-
szerû keretek között a kikapcsolódás...

A Bujtosi Városliget – mint ahogyan azt fotónk is bizonyítja – mesebeli környezettel, gazdag növény- és állatvilág-
gal rendelkezik, és „alapzaja” a madárcsicsergés. A közelmúltban teljesen megújult, attraktív környezetben min-
den korosztály megtalálja a számára kikapcsolódást jelentõ pontot.

ZÖLD GYÖNGYSZEMZÖLD GYÖNGYSZEM

Fotó: Kohut Árpád
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90. SZÜLETÉSNAP
Városunk szépkorú polgárát, dr.

Pethõ Ferencet köszöntötték 90. szü-
letésnapja alkalmából. Az ünnepelt
átvehette Magyarország Kormánya és
Nyíregyháza önkormányzatának em-
léklapját is dr. Horváthné dr. Veisz
Katalin önkormányzati képviselõtõl.

TÛZOLTÓVERSENY
Tûzoltóversenyen mérték össze

szakmai rátermettségüket a megye hi-
vatásos tûzoltói Kõlaposon. A négy
hivatásos tûzoltó-parancsnokság csa-
patai elõbb elméleti, majd jórészt gya-
korlati feladatok során bizonyíthat-
tak. 

SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL
Sárkányhajók versenyeztek egymás-

sal hétvégén a Sóstói-tavon. Negyedik
alkalommal rendezte meg a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. a Sárkányhajó Fesz-
tivált. Idén az eddigieknél többen, 18
csapat nevezett és mérte össze evezõ-
tudását.

HAGYOMÁNYÕRZÕ EST
Az idén is megrendezte kulturális és

hagyományõrzõ estjét a Nyíregyházi
Örmény Kisebbségi Önkormányzat,
ahol dr. Szemán Sándor címzetes fõ-
jegyzõ mondott köszöntõt. A Széche-
nyi Étteremben köszöntötték a 24 év-
vel ezelõtt megalakult szervezetet.

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS
Útfelújítás miatt sebességkorlátozás-

ra számítsanak a Westsik Vilmos ut-
cán a vasúti átjárótól egészen az új,
épülõ körforgalomig, mindkét irány-
ban. Az adott szakaszon maximum 40
km/h-val lehet közlekedni. Az autósok
körültekintõen vezessenek!

TÛZ A FERENC KÖRÚTON
Kedden a koradélutáni órákban tûz

ütött ki egy Ferenc körúti társasház 4.
emeleti lakásában. Az egyik szobában
berendezési tárgyak, ágy és a bútorok
kaptak lángra. Az esethez a város hi-
vatásos tûzoltói vonultak, egy embert
kihoztak a lakásból. 

VÍZIMADARAK ETETÉSE
Egy évvel ezelõtt több madár is el-

pusztult a Bujtosi-tónál. A NYÍRVV és
a helyi madárvédõ egyesület is arra
hívja fel a lakosok figyelmét, ne etes-
sék a madarakat. A nagyobb kenyér-
falatok, egészségtelen ételek megbe-
tegítik a vízimadarakat.

TÍZÉVESEK RONGÁLTAK
Az egyik általános iskola mellett

lévõ  KRESZ-tanpályán több kihelye-
zett közúti jelzõtáblát a tartóoszlopai-
ról lecsavaroztak és megrongáltak. A
rendõrök néhány órán belül beazono-
sították a feltételezett elkövetõket, két
10 éves fiút.

FIGYELEM! NEM LEHET „CSAK
ÚGY” SZALONNÁT SÜTNI

Jó idõben, télen-nyáron, az egyik leg-
kellemesebb idõtöltés, amikor barátaink-
kal, családunkkal körbe ülünk egy ropo-
gó tábortüzet, és szalonnát sütünk. Tûz-
rakóhelyek vannak az Erdei Tornapályán
(5) és a megújult Bujtosi Városligetben is
(7), azonban spontán módon nem lehet
használni ezeket, engedélyt kell kérni a
NYÍRVV Nonprofit Kft.-tõl, elkerülve az
esetleges tumultust, kellemetlenségeket is.

Kázmér László, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
közterület-fenntartási csoportvezetõje ar-
ról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy
engedélyt telefonon keresztül, valamint e-
mail-ben lehet kérni a kozterulet@nyirvv.hu
címen, amelynek tartalmaznia kell a kö-
vetkezõket: hány fõre kérik, mettõl med-
dig kívánják igénybe venni a tûzrakóhe-
lyet, valamint kérnek-e áramot az Erdei
Tornapályán (a Bujtosi városligetben nincs
erre lehetõség). Tûzifáról azonban az
igénybe vevõnek kell gondoskodni.

ELÕTTE KÉT HÉTTEL

– A Bujtosi-tóhoz és az Erdei Tornapálya
területére is helyeztünk ki információs táb-
lákat, amelyen tájékoztatjuk az érdeklõdõ-
ket a használatbavétel menetérõl. Általános-
ságban elmondható, hogy engedélyeztetés
kapcsán telefonon keresik meg az ezzel fog-
lalkozó ügyintézõnket – Kõrizs Andrea,   06-
42/548-455, e-mail:  kozterulet@nyirvv.hu 
–, aki elõzetesen tájékoztatja az érdeklõ-
dõket, válaszol a feltett kérdésekre.

– Arra kérjük a városlakókat, hogy az
engedélyt a rendezvények, baráti össze-
jövetelek elõtt legalább 2 héttel hamarabb
kérjék meg, hogy biztos legyen a hely a
kívánt idõpontra. Természetesen van, hogy
aznap jelzik igényüket, és amennyiben van
szabad hely, kiadjuk az engedélyt. Számol-
ni kell azonban azzal, hogy elõfordul: na-
gyobb rendezvények (pl. legutóbb De-
cathlon élménypróba), események miatt
nem tudunk engedélyt kiadni a kért idõ-
pontra. Ilyen esetben a városlakók megér-
tését kérjük.

TÛZGYÚJTÁSI TILALOMKOR
A BUJTOSON LEHET

Tûzgyújtási tilalom elrendelésekor
az Erdei Tornapályán nem lehet tüzet
rakni, ennek elrendelésérõl tájékoztat-
ják a kérelmezõt. A Bujtosi Városliget
esetében azonban ilyenkor is lehet
használni a tûzrakóhelyeket.

A csoportvezetõtõl megtudtuk, tavaly
összesen 397 engedélyt adtak ki a torna-
pálya területére, a Bujtosi Városligetbe
pedig 64-et. Idén pedig az év elsõ félév-
ében már a tornapályára 197-et, Bujtosra
pedig 19-et (a Bujtosi Városliget a beruhá-
zás miatt le volt zárva, június 7-én az át-
adás után indult a területfoglalási engedé-
lyek kiadása).

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÚJ BUSZVÁRÓK SZÉPÍTIK MAJD
A VÁROSKÉPET

S természetesen nemcsak a szemnek
kellemesek, hanem hasznosak is. A város
több pontján elkezdõdtek a régi, elhaszná-
lódott, már nem is esztétikus és praktikus
buszvárók cseréi. Több helyen fedezhetjük
fel, amint kinõnek a földbõl a vadonatújak,
modernek, amik méltóak a szépülõ város

képéhez. Felvételünk a Búza téren még az
egyik elsõ építési fázis idején készült, az
ígéretek szerint végsõ állapotukban színvi-
láguk igazodni fog a tavaly Nyíregyházára
érkezett, gázzal mûködõ, csendes, wifivel
ellátott, környezetvédelmi szempontból is
kiemelkedõ buszflotta arculatához.



FEJLESZTÉS

2019. JÚLIUS 19. 3

MINÕSÉGI UGRÁS A NYÍRSZÕLÕSIEK KÖZLEKEDÉSÉBEN
A 3822-ES ÚT 5,5 KILOMÉTEREN MODERNIZÁLÓDIK AZ ÚJ KÖRFORGALOMIG, TERVEZIK A FOLYTATÁST

Nemcsak a nyugati elkerülõ egyik új körforgalma épül
a Nyíregyháza táblától nem messze, hanem az addig el-
vezetõ út burkolata is megújul, sõt a Közút további fej-
lesztéseket tervez.

Jó ütemben halad a nyugati elkerülõ építése. Mint is-
mert, két kivitelezõ részvételével és két újabb szakasszal
válik majd teljessé hamarosan a Nyíregyházát elkerülõ út.
A munkálatok gõzerõvel zajlanak többek között Nyírszõ-
lõs környékén, ahol új körforgalom is épül. Az a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházása, ám a Magyar Közút
fejlesztése is érinti a 3822-es, azaz a Nyírszõlõs, Kótaj
felé vezetõ utat. A vasúti átjáró után nem sokkal elkezdik
az út korszerûsítését. A munkaterületet a hét elején adták
át, a kivitelezõ 5,5 kilométer hosszan újítja meg az utat;
az arra közlekedõk türelmét, megértését kérik.

KOMPLETT REKONSTRUKCIÓ

– A szakemberek elvégzik a meglévõ burkolat profilma-
rását, majd felülettisztítást követõen kerülhet sor a 6 centi-
méteres kopóréteg terítésére. A felújítás tartalmazza a sza-
kaszon található buszöblök le- és felszálló peronjainak az
átépítését is. A kivitelezõ az új aszfaltburkolatot tartós bur-
kolati jelekkel látja majd el, elvégzi a hiányzó úttartozékok
pótlását és a vízelvezetõ, valamint a szikkasztóárkoknak a
tisztítását is – emelte ki Óvári László, a Közút megyei igaz-
gatója a Nyíregyházi Televízió kérdésére.

PLUSZ MÁSFÉL KILOMÉTER

A Magyar Közút a NIF-es körforgalom megépítése után
várhatóan tovább fejleszt a 3822-es úton. Óvári László hoz-

zátette, tervezik további másfél kilométer hosszan a meglé-
võ aszfaltburkolat új kopóréteggel történõ ellátását is.

A 3822-es út burkolatának megújítása jelentõs a nyír-
egyháziaknak, valamint a rétközi településeken élõknek
is. Ezt a fejlesztést tovább szeretné segíteni Nyíregyháza
önkormányzata.

ÖSSZEFÜGGÕ FELÚJÍTÁSOK

– Egy 5,5 kilométeres szakasz felújításáról van szó,
az új, épülõ körforgalomig, de rendszer szinten kell vizs-
gálnunk a dolgot, hiszen tapasztalhatják a városlakók,
hogy a Vasvári Pál utca felújítása szintén elkezdõdött,
ennek a fejlesztésnek az elsõ üteme a nagykörútig tart.

A következõ ütemben folytatjuk majd a sort a nagykör-
úttól a Stadion utcáig. Ebbe a koncepcióba illik bele a
Westsik Vilmos utca felújítása, amellyel mindenképpen
meg kellett várni, hogy a nyugati elkerülõ megfelelõ
készültségbe érjen. Így jelentõs beruházások követik
egymást, szinte összeérnek a fejlesztések: épül a nyu-
gati elkerülõ, itt van a Magyar Közút útfelújítása, a Vas-
vári Pál utcát is fejlesztjük. Én azt gondolom, hogy je-
lentõs minõségbeli ugrás lesz ez Nyírszõlõs közlekedé-
sének szempontjából is – tette hozzá Jászai Menyhért
alpolgármester.

A 3822-es út 5,5 kilométeres szakaszának felújítására a
kivitelezõnek 60 nap áll rendelkezésére.

(Szerzõ: Dér Vivien)

FRISS HELYZETJELENTÉS AZ ÚTÉPÍTÉSEKRÕL
Mint ahogyan arról a Napló hasábjain folyamatosan ol-

vashatnak, javában zajlanak út- és kerékpárút-építési, il-
letve -felújítási munkálatok a városban, különbözõ projek-
tekben, illetve önkormányzati forrásból. Most a városházi
sajtószolgálat friss helyzetjelentésébõl szemezgettünk.

FÉLPÁLYÁS LEZÁRÁS A KORÁNYIN
Megújul és körforgalommal bõvül a Korányi Frigyes

utca. A kivitelezés a Kosbor utcai körforgalomtól az Eper-
jes utcai keresztezõdésig tartó szakasz felújításával kez-
dõdik. Ezen a szakaszon már kiépült az ideiglenes forga-
lomtechnika. Felhívják az arra közlekedõk figyelmét, hogy 
elõreláthatólag 3 hétig lesz a belváros felé vezetõ félpálya
lezárva, ez idõ alatt a forgalmat az Eperjes utcai kereszte-
zõdésnél a szervizútra terelik. Fontos változás: a felújítási
munkálatok ideje alatt a szervizút Eperjes utca és Kosbor
utcai körforgalom közötti szakaszán egyirányú forgalmi
rend lesz érvényben, a belváros irányába. A kivitelezés
következõ szakaszában a másik félpálya lesz korlátozva
megint csak 3 hétig, a belváros felé haladók szintén a szer-
vizúton közlekedhetnek majd. Kérik a gépjármûvezetõk
türelmét és megértését, s hogy fokozott figyelemmel köz-
lekedjenek ezen az útszakaszon.

FINISBEN A KÁLLÓIN
Az új kerékpárút építési munkálatainál ezen a héten a

Kállói úton a gyalogos-kerékpáros átvezetések építésénél
idõszakosan jelzõõrös forgalomirányítás várható váltakozó
irányban. Várhatóan a jövõ hét végén befejezõdnek az asz-
faltozási munkálatok a teljes szakaszon, és a július 29-
ei héten megkezdõdnek a padkaépítési, zöldfelület-rende-
zési és végleges forgalomtechnikai munkák. A teljes szaka-
szon a munkavégzés várhatóan augusztus 9-én befejezõ-
dik. Addig is kérik a közlekedõket, hogy tekintettel az idõ-
szakos útszûkületre és 30 km/h sebességkorlátozásra, foko-
zott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszokon.

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS A BELVÁROSBAN
Jó ütemben halad a Rákóczi utca felújítása a Víz utcá-

tól az Északi körútig, valamint a Vasvári Pál utca  elsõ sza-
kaszának felújítása a Rákóczi utcától az Északi körútig. A
Vasvárin ezen a héten szegélybontás és -építés zajlik, idõ-
szakosan átmeneti útszûkületre és lassabb haladásra kell
számítani. A Rákóczi utcán a buszöblök bontása és építé-
se van folyamatban, ezért a buszöblök elõtt a 2 forgalmi
sáv átmenetileg 1 sávra szûkül. A munkálatok idején mind-
két helyszínen 30 km/h sebességkorlátozásra kell számí-
tani az arra közlekedõknek.

DOLGOZNAK A KERTVÁROSBAN IS
A Kertvárosban a Legyezõ–Dugonics utcák felújítása so-

rán jelenleg az aszfalt alsó rétegét építik a Legyezõ utcán
(jobb oldalon) az Írisz utca felõl a Dugonics utca irányá-
ba. Folyamatban van a járdaépítés (jobb oldalon) a Szél-
sõbokori út és a Fészek utca között. Autóbuszperon és
autóbuszöböl építése valósul meg a Legyezõ utca 12.
számnál, valamint buszöböl épül a Dugonics utcán az
óvoda elõtti megállóban. Járdaépítés zajlik a Dugonics
utcán jobb oldalon a Derkovits utca irányába 150 méter
hosszon. Továbbra is egyirányú forgalmi rend van érvény-

ben a Legyezõ utcán a Fészek utcától a Szélsõbokori útig
terjedõ szakaszon. Forgalomirányító fényjelzõ készülék
segíti a biztonságos közlekedést a Dugonics–Legyezõ utca
találkozásától a Fészek utcáig.

BORBÁNYÁTÓL OROSON ÁT SÓSTÓHEGYIG
Új aszfaltos út épül a Simonyi Óbester utcában, ahol

jelenleg a közmûfeltárás zajlik,  félpályás korlátozásra kell
számítaniuk az arra közlekedõknek.

Borbányán a Kõmûves és a Kalapos utcában ezen a
héten már zúzott követ szállítanak az útalapba, a Rezeda
utcában szegélykövet építenek. A jelenlegi munkafázis-
ban mindkét utcában kismértékû forgalomkorlátozásra kell
számítani.

Oroson a Borostyán  utcában padkarendezés zajlik, a
Babér utcában csapadékcsatornát építenek a következõ
napokban, félpályás korlátozás mellett.

Sóstóhegyen a Jázmin köz útépítési munkálatainál je-
lenleg csapadékcsatorna-építés folyik. Az Aranykalász 
soron az útalap profilozása, aknák szintbe emelése, pad-
karendezés van folyamatban. A kivitelezõ tájékoztatása
szerint a munkálatok mindkét sóstóhegyi helyszínen fél-
pályás útlezárás mellett zajlanak.
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NYÍREGYHÁZA: CSALÁDBARÁTSÁGBÓL JELES!
ISMÉT CSALÁDBARÁT MUNKAHELY LETT AZ ÖNKORMÁNYZAT

Családbarát munkahely elismerést kapott az Emberi
Erõforrások Minisztériumától a nyíregyházi önkor-
mányzat. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete pe-
dig 2018 után idén is Családbarát önkormányzat ki-
tüntetéssel jutalmazta a városvezetés erõfeszítéseit. Az
elismeréseket olyan önkormányzatok nyerhetik el,
melyek több generáció békés, egymást támogató
együttélését teszik lehetõvé és együttmûködésre sar-
kallják õket.

Nyolc helyszínen, nyolc turnusban 1600 gyerek szá-
mára biztosít nyári tábort a nyíregyházi önkormányzat.
Ezek közül az egyik legnépszerûbb a Kis Vakond. Fizetni
sem kell a táborért, errõl már Jászai Menyhért nyilatko-
zott. Az alpolgármester hozzáfûzte, további 1000 gyere-
ket pedig Szigligeten táboroztatnak, a Balaton partján lévõ
önkormányzati üdülõben – a rászorulók ehhez is támoga-
tást kapnak a várostól.

MELEG ÉTEL GYEREKEKNEK

Mindezeken felül 1000 hátrányos helyzetû gyerek
ingyen és bérmentve kap a szünidõ minden napján me-
leg ételt, aminek a házhoz szállítását is megoldották.
Az önkormányzat az erõfeszítésekért tavaly és idén is
Családbarát önkormányzat díjban részesült. Emellett pe-
dig az Emberi Erõforrások Minisztériuma Családbarát

munkahely elismerést is adományozott a városvezetés-
nek.

KÖZÉPPONTBAN A CSALÁD

Akár rendeleteket alkotunk települési támogatások-
ról, akár intézményfelújításokról döntünk, vagy kapa-
citásbõvítésekrõl, vagy pályázati programokról, közép-
pontban van a család, komplexen, vagy a család va-
lamely tagja – fogalmazott Jászai Menyhért.

TÖBBFÉLE FORMÁBAN IS TÁMOGATJÁK
A CSALÁDOKAT

Kelengye-, bérlet-, tanszertámogatás, mellette pedig az
elsõ lakáshoz jutók több százezer forintos vissza nem té-
rítendõ támogatása, Bursa Hungarica és a Rászoruló Hall-
gatók ösztöndíjai, ilyen formában is igyekszik az önkor-
mányzat segíteni a nyíregyházi családokat.

CÉL, HOGY ITT TELEPEDJENEK LE

– A cél, hogy a városban élõk könnyebben boldogulja-
nak, és azok a fiatalok, akik itt születtek és jártak iskolába,
késõbb visszatérjenek a megyeszékhelyre és itt alapítsa-
nak családot is – tette hozzá az alpolgármester. 

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)Novák Katalin államtitkár és Jászai Menyhért alpolgármester
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ELEKTROMOS KERÉKPÁR A MICHELINTÕL
A GYÁR A VÁROSNAK ADOMÁNYOZOTT KÉT HIBRIDBRINGÁT!

A társadalmi felelõsségvállalás újabb elemére hivat-
kozott Jászai Menyhért alpolgármester, amikor átad-
ta a Szociális Gondozási Központ csapatának a Mi-
chelin új fejlesztésû jármûveit. A két elektromos ke-
rékpár a házi segítségnyújtásban dolgozók flottáját
erõsíti.

Többesztendõs francia, német és ázsiai fejlesztés után
jelent meg az az elektromos kerékpár, melynek gumiab-
roncsa nyíregyházi szakemberek közremûködésével ké-
szült. A hazai kereskedelemben még nem kapható a jár-
mû, de a nyíregyházi gyár a városnak adományozott két
hibridbringát.

VILLANYMOTOROS RÁSEGÍTÉS

– Ez egy elektromos rásegítésû kerékpár, aminek a célja
és a haszna az, hogy városi kerékpározás közben –
amennyiben erre igényünk van – a villanymotorral tud-
juk a kerékpározás által kifejtett erõt csökkenteni. Ezt mi
tudjuk ki- és bekapcsolni a pedállal. Ha bekapcsoljuk,
akkor a motor is segíteni fog, tehát kevesebb erõt kell

kifejtenünk. Ha föl kell menni egy emelkedõn vagy
hosszabb távon menni, érezhetõen sokkal kevesebb
energiabefektetést igényel a kerékpározó részérõl – ma-
gyarázta dr. Nemes Attila, a Michelin Hungária Kft. nyír-
egyházi gyárigazgatója.

A LEGJOBB HELYRE KERÜL

Törvényi szabályozás alapján 25 km/órás sebesség fö-
lött már nem segíthet a motor, de mi magunk bármilyen
gyorsan tudunk vele menni. Ha kikapcsoljuk, normál vál-
tós kerékpárrá alakul, és úgy lehet használni, mint bár-
mely más biciklit.

– Arra a helyre kerül a jármû, ahol a leghasznosabban
tudják majd a kollégák használni, hiszen a Nyíregyházi
Gondozási Központ házi segítségnyújtói fogják használ-
ni. Tudjuk, hogy Nyíregyháza nagy területen helyezkedik
el, 600 ügyfelet szolgálunk ki. Többen kerékpárral látják
el a feladatukat, ez könnyebbé teszi az õ fizikai igénybe-
vételüket, kicsit gyorsabbá teszi a munkát, több idõ lesz a
segítségnyújtásra, úgyhogy mindenképpen egy újszerû
kezdeményezés és nagyon hasznos.

NAGY TÁVOLSÁGOKAT TESZNEK MEG

A 67 szakképzett ápolónõ a belvárosban gyalog, a kül-
területeken busszal és kerékpárral jut el a gondozottak-
hoz. A néhány tucatból álló flotta most ezzel a két városi
használatra ajánlott bringával gazdagodott. 

– Nagyon nagy segítséget jelent az intézményünknek
az, hogy két elektromos kerékpárral bõvül az intézmény
kerékpárparkja, hiszen a gondozónõk a külsõ városrészek-
ben nagy távolságot tesznek meg az egyik gondozottól a
másikig. És segítséget jelent nekünk az is, hogy az útidõ
csökkentésével több ellátott érdemi segítését tudjuk biz-
tosítani – hangsúlyozta Szabó Rita, a Nyíregyházi Szociá-
lis Gondozási Központ szakmai egységvezetõje.

Az idei Bringa Fesztiválon már megismert jármû súlya
imponáló, hiszen jóval a szokott 25 kg alatt van. 50 kilo-
méteres távon mûködik a villanyhajtás. Biztonságos a hát-
só kerékhez rögzített elektromotor, mely könnyedén lesze-
relhetõ. Kollégái nevében köszönettel vette át a cég aján-
dékát Nagyné Hermányos Zsuzsa, a Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központ július 1-jével kinevezett igazgatója is.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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ÚJRA ERÕSÖDÕ FINN KAPCSOLATOK
ANDÓ KÁROLY TESTVÉRVÁROSUNK VEZETÕIVEL IS TÁRGYALT A NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓN

Hämeenlinna. Ez a Helsinkitõl északra fekvõ, „fél-
nyíregyházányi” város volt a házigazdája annak a talál-
kozónak, melyre olyan településeket hívtak meg, ahol
mûködik Finn-Magyar Baráti Társaság. Az önkormányza-
tot Andó Károly képviselte, a közgyûlés köznevelési, kul-
turális és sport bizottságának tagja is.

Andó Károly – aki 32 éve dolgozik pedagógusként, ebbõl
26 éve vezetõként, az Apáczai iskolának 13. éve az igazga-
tója – hivatásából fakadóan is az oktatási szekciót választot-
ta a háromnapos konferencián. Amellett, hogy õ is elõadást
tartott Nyíregyháza közoktatási-köznevelési rendszerérõl, le-
hetõsége volt bepillantani a finn modellbe is, mellyel a fel-
mérések alapján Európa vezetõ országai között vannak.

TANULNI TANÍTANAK
– A finnek három éve újították meg a nemzeti alaptan-

tervüket, melynek egyik alapelve, hogy meg kell tanítani
tanulni a gyerekeket. Arra is törekszenek, hogy a fõváros-
ban élõ fiatal ugyanazt a szintû oktatást kapja, mint ame-
lyik például Lappföldön él. Náluk 16 éves korukig, az elsõ
jelentõsebb vizsgáig nincs osztályzat, csak szöveges érté-
kelés, és szívesen összevonnak komplett osztályokat, hogy
igyekezzenek mindenkit egy szintre emelni – sorolta a
tapasztaltakat.

JÖNNEK A TIRPÁK FESZTIVÁLRA
Az oktatás mellett kétoldalú tárgyalásokat is folytatott,

hiszen a rendezvényen találkozott Kajaani vezetésével. A
finn várossal három és fél évtizede létezik kapcsolata Nyír-
egyházának, s a szálakat szeretnék ismét szorosabbra fûzni.
– Ennek jegyében adtam át dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter úr meghívását finn barátainknak a Tirpák Fesztiválra.

Az ígéretek szerint a város vezetõje egy ötfõs delegációval
érkezik majd, s az sem kizárt, hogy fõznek is valami finn
sajátosságot a szeptemberi, hagyományõrzõ nagyrendez-
vényünkön – számolt be a megbeszélések eredményérõl.

JELENTÕS FEJLESZTÉSEK

Andó Károlynak, mint igazgatónak (tantestületével kar-
öltve) pedig van bõven tennivalója az elõttünk álló idõ-
szakban, bár az elmúlt esztendõre sem panaszkodhat-
nak fejlesztési szempontból. Részben az önkormányzat,
részben a tankerület segítségével sikerült megújítaniuk
egyik tornatermüket, így igazán biztonságos lett a gyere-
keknek a sportolás, a teljes rekonstrukció az öltözõt is
érintette; emellett modernizálódott a légtechnika, sõt, a
teljes épület fûtéskorszerûsítése is megtörtént. Mindez
összesen egy jelentõs, 65 millió forintos beruházásso-
rozatot jelent, ami szükséges is volt a több mint 800 diá-
kot oktató Apáczaiban.

ELSÕKÉNT AZ ORSZÁGBAN:
FRANCIA KÉTTANNYELVÛ

– Az igazi újdonság azonban a következõ tanévtõl lesz
érzékelhetõ – erõsítette meg a korábban közreadott hírt
az igazgató. – Mi leszünk 2020 szeptemberétõl az elsõ
francia–magyar két tanítási nyelvû közoktatási intézmény
az országban! Ez a miniszter május 31-ei aláírásával már
biztossá vált, amit a francia attasé, majd nagykövet nyír-
egyházi látogatása is erõsített. Akik így az ’A’ osztályba
jelentkeznek, heti 8 franciaórával számolhatnak, amibõl
öt szól a nyelvrõl.

– Persze megmarad a többi, kedvelt specializációnk
is: ezekben a matek és táblajáték, a természettudomá-
nyok, illetve a humán irányultság viszi majd a prímet, a
szokott angollal és némettel – sorolta Andó Károly.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A DIÁKMUNKÁSOK KÖRÉBEN NÉPSZERÛ A
NYÍREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Harminchat diákmunkást foglalkoztat
július elejétõl a nyíregyházi polgármesteri
hivatal. Többségük egyetemista vagy fõis-
kolai hallgató, így a munkáért járó zseb-
pénz mellett, még szakmai tapasztalato-
kat is szerezhetnek a fiatalok. Egy-egy di-
ákmunkás négy hetet dolgozik a hivatal-
ban, így augusztusban ismét közel 40 fia-
tal kaphat majd munkát a Kossuth téri épü-
letben.

Négyhetes turnusban összesen 36 diák
végezhet munkát júliusban a polgármeste-
ri hivatalban. Augusztusban újabb turnus
indul és akkor is közel 40 fõt alkalmaznak
majd a nyár végéig. A hivatal jegyzõje ki-
emelte, a szabadságolások idején jól jön a
segítség és a fiataloknak sem árt, hogy
munkatapasztalatot szereznek...

– A hivatalban dolgozó diákmunkások
kisegítõ, adminisztratív jellegû munkát vé-

geznek. A fiatalok beosztásánál figyeltünk
arra is, hogy ki mit tanul. Ha valaki jogi
karra jár, az például olyan feladatot lát el,
amelynek során jogi munkába is belelát-
hat. Alapvetõen igyekszünk mindenkit
hasznossá tenni, hiszen nagyon fontos a di-
ákoknak is, hogy azon a négy héten, amit
itt töltenek, bele tudjanak látni a munka
világába – emelte ki dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ.

A diákmunka egyre népszerûbb a fiata-
lok között. A nyári szünidõ alatt szinte min-
denütt lehet velük találkozni Nyíregyházán,
nemcsak a polgármesteri hivatalban, de a
strandokon is. Az irodai munka igazi sláger-
nek számít, mivel a diákok kényelmesen,
általában klimatizált irodában dolgozhatnak
és kereshetnek pénzt. Ebbõl pedig finanszí-
rozhatják a nyaralásukat vagy éppen egy-
egy menõ fesztiválon való részvételt.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Andó Károly Teuvo Hatva önkormányzati képviselõvel is
találkozott, testvérvárosunk, Kajaani pedig részt vesz a

Tirpák Fesztiválon

OLVASÓI LEVÉL

SZIGLIGETI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
„Iskolánkban évek óta hagyomány a

szigligeti táborozás, melyet a gyerekek
nagy lelkesedéssel várnak. Különleges le-
hetõség számunkra, hogy csodálatos kör-
nyezetben, a Balaton partján tölthetünk

el egy hetet, melynek során számos iz-
galmas programban lehet részünk. Már az
elsõ napon kegyeibe fogadott minket az
idõjárás, hiszen rögtön megérkezésünk
után megmártózhattunk a Balatonban.
Kedden Sárvárra utaztunk, ahol az él-
ményfürdõben töltöttük a napot. Szerdán
várt ránk a Festetics-kastély Keszthelyen,
amelynek megcsodálhattuk gyönyörû
parkját, sétakocsikázhattunk a városban,
valamint megtekinthettük a Történelmi
Modellvasút Kiállítást és Vadászati Múze-
umot. Különleges növényeket és állato-
kat láthattunk a Pálmaházban. A legjob-
ban mindenkinek a virágzó kaktuszok és

a fekete hattyú tetszett.  Évrõl évre rend-
szeresen meghódítjuk a szigligeti várat,
ahonnan lélegzetelállító balatoni panorá-
ma tárul a szemünk elé. A legizgalmasabb
program a badacsonyi kirándulás volt,

melynek során gyorshajón utazhattunk!
Adrenalinszintünk gyorsan megemelke-
dett, ahogy száguldoztunk a Balaton vi-
zén. Gyönyörködhettünk a Badacsony ba-
zaltorgonáiban, a környezõ táj festõi lát-
ványában. A hetet egy igazán jó hangula-
tú diszkóval zártuk. A táborlakókat a fe-
lejthetetlen, együtt átélt élmények igazi
közösséggé kovácsolták. Mindezért kö-
szönet dr. Hudákné Fábián Nóra tábor-
vezetõnek, aki évrõl évre nagy szeretet-
tel mindent megtesz azért, hogy jól érez-
zük itt magunkat! Jövõre is visszatérünk!

A Bem József Általános Iskola és a
Gárdonyi Géza Tagintézmény tanulói



INTERJÚ

2019. JÚLIUS 19. 7

A legjobb idõpont pont ma van a változtatásra – mondja
Szabó Péter, aki szerint az elõadásai nem csodaszerek,
de az ott kapott inspirációk és információk alapján elin-
dulhat bárkiben a változás, aki nyitott rá. Magyarország
egyik vezetõ motivációs trénere, bestsellerszerzõje a
május végi, nyíregyházi elõadása elõtt adott szerkesztõ-
ségünknek exkluzív interjút.

– Hogyan értékeli, hogy már január közepén elfogytak
a május végi nyíregyházi elõadására a jegyek?

– Végtelenül megtisztelõ. Egyébként nem ez az elsõ al-
kalom, amikor az volt a szándékom, hogy Nyíregyházán
tarthassak elõadást. Jó pár évvel ezelõtt, amikor ezt meg-
kíséreltem, akkor le kellett mondani érdeklõdés hiányá-
ban, úgyhogy most nagyon örömteli számomra az, hogy
ilyen sokan megtisztelnek azzal, hogy eljönnek.

– Akkor az az érdekes kérdés, hogy mi történt a két
idõszak között?

– Nagyon sokáig csak vetni érdemes és aztán fogunk
tudni bármit is látni ebbõl. Erõfeszítéseink elsõ 80 száza-
lékában érjük el a kívánatos eredménynek csak a 20 szá-
zalékát, és az utolsó 20 százalékban érjük el a 80 száza-
lékát. Több mint 10 éve nap nap után tettem azért, hogy
az emberekhez eljussanak a gondolataim, és nagyon örü-
lök annak, hogy mostanra már vannak, akik befogadóak
erre.

– A 80-20-as szabályt, másképpen a Pareto-elvet idéz-
te, de miért történhet meg az, hogy nagyjából fél évvel
az elõadás elõtt már nincs biléta?

– Ez egy olyasmi, mint egy hangvilla, amit, ha megszó-
laltatunk, a helyiségben lévõ hasonló frekvencián lévõ
tárgyak reagálnak erre. Sokszor elmondom, hogy bár moti-

SZABÓ PÉTER: ADD AZT, AMIRE VÁGYSZ!
A SIKERTRÉNER-BESTSELLERSZERZÕ TELT HÁZAT VONZOTT NYÍREGYHÁZÁRA IS

hiszen ez egy országjáró roadshow állomása. Mondhat-
juk, hogy egyre többen „ébrednek”?

– Igen, nyílik az olló. Sokan vannak olyanok, akik el-
kezdenek az önfejlesztés, az önismeret irányában nyitni –
azaz, hogy én vagyok a felelõs a saját életemért – és na-
gyon sokan vannak, akik még nem állnak készen arra,
hogy azt mondják: nem a kormány, nem a családom, nem
a szüleim, hanem én vagyok az, aki tud bármin is változ-
tatni. Fontos felismerés az is, hogy valamin nem tudunk
változtatni. De a lényeg, hogy ismerjük fel a kettõ közti
különbséget... Az életünkben csak a 10 százalék az, ami
történik velünk és 90 százalék, hogy ezt mi hogyan értel-
mezzük. Az egész megközelítés, amirõl én beszélek, az a
fókusz, hogy hogyan tudjuk ezt egyfajta átkeretezéssel a
javunkra fordítani. Nem azok a legboldogabb emberek,
akik mindenbõl a legjobbat kapják, hanem akik minden-
bõl a legjobbat hozzák ki.

– Ha már a százalékoknál tartunk – persze erre nin-
csen szociológiai felmérés –, de a társadalomnak hány
százaléka nyitott már erre és mennyi az elutasító?

– Kennedynek volt egy kampánystratégiája, a 20-60-
20. Ez arról szólt, hogy minden társadalomnak a 20 szá-
zaléka alapvetõen befogadó az újításokra, van 20 száza-
lék, aki mindenre elutasító és van 60 százalék – ahogy õ
fogalmazott –, akikért megéri a harc. Én azt látom, hogy
nagyjából most a magyar lakosságnak a 20 százaléka az,
aki nyitott, befogadó és legalábbis elgondolkozik ezeken
a megközelítéseken. Van nagyjából 20 százalék, aki ma-
ximálisan elzárkózik, õk azok, akik pillanatnyilag még nem
állnak készen, ha szabad így fogalmazni, nem bántva õket,
inkább csak tiszteletben tartva az õ döntésüket, hogy õk
másképp tekintenek az életre. És van nagyjából 60 száza-
lék, akik közül egyre többen kezdenek nyitni afelé, hogy
lehet valami ebben a gondolatmenetben.

– De ebbõl neki kell kivenni a sajátját. Mert, szoktad
mondani, hogy te csak azért vállalsz felelõsséget, amit
mondasz, nem azért, amit õ ebbõl ért – vagy félreért?

– Igen, van egy úgynevezett kognitív disszonancia, egy
olyan torzítás, amin keresztül az ember értelmez bizo-
nyos dolgokat, amiket a külvilágból tapasztal. Ha bemen-
nénk kétszázan egy mozifilmet megnézni, akkor utána
kétszázféle történetet mesélnénk el róla. Amikor hallok
tõled egy mondatot, vagy te hallasz tõlem, akkor az, hogy
ez benned hogy csapódik le, nagyrészt a te programozá-
sodon múlik. Mindig mi vagyunk a felelõsek vagy azért,

hogy mit teszünk vagy nem teszünk, vagy azért, hogy ami
történik, arra hogyan reagálunk – és a másik azt hogyan
értelmezi, az már attól függ, hogy az õ fogadókészüléké-
ben mi zajlik le.

AZ „ERÕ ÓRÁJÁVAL” INDÍT

– Te mibõl táplálkozol, hogy aztán másoknál is lehes-
sen majd „aratni”?

– Minden áldott nap az úgynevezett „erõ órájával” nyi-
tok, ami szól a relaxációról, a célok írásáról, az olvasás-
ról, illetve a harmadik része a testmozgás. Ez pont a test-
lélek-szellem hármasa, hogy mindegyiknek adjunk. Jövõ
héten pedig újra elutazom Amerikába. Havonta egyszer
járok átlagosan a világ vezetõ tudósaitól szívni magamba
azokat a mainstream, vagy úgymond vezetõ kutatásokat,
amelyekbõl töltekezve utána ezt én is meg tudom osztani
az itthoni közönséggel. Végtelenül hálás és talán büszke
is vagyok arra, hogy nem sokkal ezelõtt megtanultam an-
golul és kinyílt egy világ, most már az eredeti forrásból
tudom megszerezni azokat az információkat, amerre megy
a világ. Szoktam is mondani, hogy nem az kerül sokba,
amit nem tudunk, hanem amit rosszul tudunk... És ma a
világban rengeteg téves információ van, sok mindennel
van úgy, hogy idõvel más nyer bizonyítást, hogy mégis
hogy kellene gondolkodnunk, legyen szó gyereknevelés-
rõl vagy bármifajta dologról, az elme erejérõl. Még min-
dig csak kapargatjuk a felszínt, hogy mekkora potenciál
van bennünk…

– Mi a te fõ üzeneted, mire vágynak az emberek, ami-
kor jegyet váltanak rád vagy megveszik a könyvedet,
hanganyagodat?

– Freud az öröm alapelveként fogalmazta meg, hogy
mindent azért teszünk vagy nem teszünk, hogy jobban
akarjuk érezni magunkat. Mindenhol megkérdezem, ki az,
aki azért jött el ma este, hogy rosszabbul érezze magát az
elõadásom végére, mint amikor megérkezett? Nyilván egy
kezet se látok a magasban... Ez persze vicc, de tényleg
azért jönnek, mert arra vágynak, hogy jobban érezzék
magukat. De minden elõadás annyit ér, amennyit a kö-
zönség utána megvalósít belõle. Az én célom nem az, hogy
pillanatnyilag ott, a helyszínen jobban érezze magát –
nyilván ez egy hozadéka lehet –, de sokkal fontosabb, hogy
az elõadásom után hogyan viselkedik a gyermekével, ho-
gyan érzi magát akkor, amikor elindul egy negatív érzel-
mi spirálon, akkor hogyan tudja saját magát a hajánál fog-
va kihúzni abból az állapotból. A legfontosabb, hogy az
ember rájöjjön, a külvilág mindig azt fogja adni, amit õ
nyújt. A legfõbb üzenetem négy szóból áll: add azt, amire
vágysz.

A „HIRTELEN” VÁLTOZÁSHOZ IDÕ KELL

Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy egy ilyen elõadás
nem csodaszer. Soha nem állítottam, hogy valaki eljön
egy ilyenre és másnapra megváltozik az élete. Ezen elvek
hosszú távú alkalmazása hozhatja meg a változást. Egy
ilyen szemléletmód-váltásra való felhívásra számíthatnak
a nézõk, olyan példákra, amiket, ha nap nap után, hosszú
távon beépítenek az életükbe, akkor történhet meg a vál-
tozás. Szoktam mondani, ahhoz, hogy a változás megtör-
ténjen, vagy hirtelen megváltozzunk, átlagosan 10 évre
van szükség... Hiszek abban, hogy legjobb idõpont min-
dig a ma. Egy fa elültetésére a legjobb idõpont 20 évvel
ezelõtt volt, a második legjobb idõpont pedig ma van!
Sokszor mondják az elõadáson, hogy „de jó lett volna ezt
annak idején hallanom”. Én meg azt gondolom, hogy az a
legjobb, ha most hallja az ember, mindegy, hogy hány
éves, bármikor változtathat. Hiszem azt, ha egy ember
van az egész teremben, akinek egyetlen egy mondat segít
abban, hogy egy picit változtasson, akkor nekem már meg-
érte.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Szabó Péter

vációs elõadóként aposztrofálnak, én senkit sem tudok
motiválni, csak olyan impulzusokat tudok kibocsátani,
amik az arra készen álló vagy arra nyitott emberekhez
eljutva, segíthetnek maguknak abban, hogy õk motivál-
tabbakká váljanak. De ez nem az én érdemem, egyszerû-
en csak azt adom át, amit megtapasztaltam, megtanul-
tam, onnantól kezdve rajtuk a világ szeme. Úgy is szok-
tam mondani, hogy a munka része õket érinti, és nagyon
örülök annak, hogy Nyíregyházán és környékén is egyre
több olyan ember van, aki úgy érzi, hogy õ a felelõs és õ
tud változtatni a saját életén.

– Ezek szerint nemcsak itt, hanem az egész országban,
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BIBLIAKLUB, NYÁRI TÁBORKÉNT
SZENTI TIBOR SZERINT IGAZI KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS AZ ÖTNAPOS ALKALOM

Már hagyományosnak mondható az a nyári tábor a
Városi Református Egyházközség szervezésében, melyre
Nyíregyháza összes iskolájából invitálják azokat a gyere-
keket, akik református hittant tanulnak. Bár inkább kö-
zösségépítõ együttlétnek lehetne nevezni Szenti Tibor,
az egyik szervezõ szerint, aki azt mondja, ezáltal a szü-
lõket, hozzátartozókat is könnyebb megszólítani.

Mivel idén nyáron harmadszor tartották meg, bátran
nevezhetõ hagyományosnak az ötnapos bibliaklub. A kez-
dete ahhoz a szemléletváltáshoz kötõdik, ami a fél évtize-
de Nyíregyházán lelkipásztori szolgálatot kapott dr. Gaál
Sándor espereshez és a gyülekezet lelkészeihez köthetõ.
A lényege pedig a hitélet elmélyítése mellett a közösség
kovácsolása, beleértve több korosztályt is.

BEVONZANI A TAGOKAT

– Idén 140 gyermek számára jelentette az ötnapos klub
a lélek emelését, a látókör bõvítését, az információk szer-
zését és felejthetetlen élményeket egyaránt – tekint vissza
a népszerû lehetõségre a már a nagyszülei révén a város-
hoz kötõdõ, és 39 éve itt élõ Szenti Tibor, aki nem csak
szervezõként volt jelen, a presbiter társaival együtt. – A
gyermekeknek szóló útmutatásban a tematikus foglalko-

zások keretében Nyíregyháza református lelkipásztori kö-
zössége mellett a város iskoláiban dolgozó református hit-
oktatók segítenek, míg a gyülekezet és a presbitérium tag-
jai az ellátásban. A tábor mindig egy közös, szombati ebéd-
del zárul, ahol mi szolgálunk, szervírozunk. Óriási öröm
ez, hiszen ilyenkor olyanok is bejönnek a gyermekekkel,
akik még nem aktív tagjai a gyülekezetnek.

SEGÍTENI AZ EMBEREKNEK

Szenti Tibor lelkesedése azért is érthetõ, mert õ maga is
20 éve tagja a presbitériumnak. Ahogy fogalmaz, már fel-

nõttként, 22 évesen kapott hívást a Jóistentõl a szolgálat-
ra, amikor a világlátásában történt változás. – Találkoz-
tam a hittel és ez olyan ajtókat nyitott meg számomra,
ami teljesen átformálta a gondolkodásomat. Aki ismer,
tudja, hogy nemcsak a vasárnapjaimat, hanem a hétköz-
napjaimat is átjárja ez az adni vágyás, s amiben csak tu-
dom, segítem az embereket – mondja.

MINDENE A SZOLGÁLAT

Ez egyébként családi eszmény is, hiszen a felesége
(akivel két gyermeket nevelnek) tagja volt egy országos
protestáns segélyszervezetnek, mely során több ország-
ba is eljutottak a rászorulókon segíteni – vallástól függet-
lenül. De tevékenysége jelentõs része az országhoz és a
Kárpát-medencéhez köthetõ. Legutóbb Marosvásárhely-
re vittek egy, az ottani árvaház számára fontos, nagy ér-
tékû eszközt, mellyel két évtizede szoros a segítõ kap-
csolatuk. De tagja például egy bibliaterjesztõ társaság-
nak is, amellyel iskoláktól kórházakig, szeretetotthono-
kig ingyenesen adnak szentírást, természetesen önkén-
tes alapon, mert ez számára a lényeg. „Mindenem a szol-
gálat” – foglalja össze Szenti Tibor, aminek csak egy, de
fontos pontja volt a nyári bibliaklub.

Szenti Tibor a marosvásárhelyi gyermekotthon lakóit és
dolgozóit köszönti
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SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA (V.)
A VÁLOGATOTT SITKU ERNÕ TUDATOSAN TÉRT VISSZA OTTHONÁBA

Nyíregyházáról indulva bejárta a világot, majd a pá-
lyafutása záró szakaszában a pályán, annak befejeztével
pedig azon kívül segíti városát. De nem a pálya „szélé-
rõl”, mert nagyon is benne maradt az országos vérkerin-
gésben: a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségé-
nek elnökségi tagja és az U18-as válogatott csapatveze-
tõje, így járja az országot és Európát, itthon pedig a Sport-
centrum sportigazgatója. A visszavonultatott meze ott lóg
az Aréna falán, õ pedig ott él a nyíregyházi sportért.

A sok „nyíregyházizás” mellett a rend kedvéért tegyük
hozzá: itt született, de Kállósemjénben nevelkedett, s a
nagykállói Korányiba járva indult el a megyeszékhelyhez
köthetõ elsõ korszaka. A testnevelõ tanára ugyanis ma-
gassága miatt a kosárlabdát javasolta neki, s nemsokára
Máté János tanár úr vette észre a pályán, elcsábítva a fõis-
kola csapatába. Így Sitku Ernõ (a fagyos idõszakot leszá-
mítva) naponta motorra pattant, hogy edzésbe álljon, majd
késõbb társaival megnyerje az NB II-t. S egy igazi külön-
legesség: ebbõl, a már másodosztályú csapatból lett után-
pótlás, sõt felnõtt válogatott úgy, hogy egy másodpercet
sem lépett még parkettre az A csoportban...

A HALHATATLANOK KÖZÖTT

– Nagyon szerettem akkor is Nyíregyházát, büszke vol-
tam, hogy innen lehettem a nemzeti csapat tagja – mond-
ja Sitku Ernõ, aki 149-szer (!) húzhatta magára a címeres
mezt. – 1994 és 2005 között – a dobogós helyeket nem
számítva – valóban szép sikerek részese lehettem: négy-

szeres magyar bajnok, kétszeres kupagyõztes és 1997-ben,
a Budapesti Honvédos korszakban az Év Játékosa lettem.
De az egyik legnagyobb élmény a ’99-es Európa-bajnok-
ság: játszhattam abban a csapatban, amelyik 30 év után
jutott ki a kontinensviadalra – emlékszik vissza. S aki isme-
ri Ernõt, tudja, hogy magasságához mérhetõ a szíve és a
szerénysége is, ezért a szerkesztõ teszi hozzá, hogy bevá-
lasztották a 100 Halhatatlan Magyar Kosárlabdázó közé is...

HAZAVÁGYOTT

– 2005-ben tértem vissza, ami tudatos döntés volt. Mel-
lesleg, egyáltalán nem levezetni, hiszen még évek múltán

is válogatott voltam az akkor elsõ osztályú nyíregyházi
csapatból. Egyszerûen vágytam haza. Ez valószínûleg be-
állítottság kérdése is, de én innen származom, itt, Sza-
bolcsban érzem jól magam, közel a családomhoz – ez az
otthonom, a fõiskolai, egyetemi évek is ide kötnek. Nyír-
egyháza egy olyan élhetõ város, ami mindent megad szá-
momra, amire szükséges lehet, akkor is, ha nincsenek
hegyeink, folyóink – de minden más igen. Külön öröm,
hogy a sportolói pályafutásom végeztével is megtaláltam
a helyem a Sportcentrumnál, mert mindig arra vágytam,
hogy segítsem a nyíregyházi sportot.

ADOTTAK A KÖRÜLMÉNYEK

Sitku Ernõ azt mondja: ehhez minden szempontból adot-
tak a körülmények, hisz bárki megtalálhatja a sportolási,
edzési lehetõséget a kondipályákkal, futókörökkel, szabad-
idõs lehetõségekkel, a Mozdulj Nyíregyháza! rendezvé-
nyekkel, de ott van a hagyományos Mikulás- és Nyuszi-
futás is, aztán vannak szép, új létesítményeink, a jégpálya,
a nemsokára elkészülõ új uszoda, a Continental Aréna pe-
dig nemzetközi színvonalú. Más városokkal is összehason-
lítva látja, hogy az önkormányzat igazi partner és biztos
háttér ehhez. – Mindennél többet mond talán, hogy a ko-
sárcsapatunkhoz jött két dunántúli fiatal, ide, „keletre”, egy
év elteltével pedig õk maguk is szeretnének nálunk marad-
ni... – mondja. S hogy min változtatna? Talán annak örülne,
ha a városban egy kicsit az esti élet mozgalmasabb lenne –
bár neki a sport jelenti a szórakozást, kikapcsolódást.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Itt éppen idõt kér a nyíregyházi kosaras legenda, de a
tekintete általában nem ilyen szigorú...
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MONTENEGRÓBAN
FÚVÓSAINK

Július 11-étõl 20-áig Montenegróban, a festõi szép-
ségû Kotorban koncertezik a Szabolcsi Koncert Fú-
vószenekar és Majorette Csoport.

PALYA BEA NYÍREGYHÁZÁN

NYÁRON IS AKTÍV A SZABOLCS NÉPTÁNCEGYÜTTES

Túlzás nélkül állítható: igazán mozgalmas idõszakot tud
maga mögött a Szabolcs Néptáncegyüttes, s a közeljövõ
sem a pihenés jegyében telik majd. Bár az igaz, a külföldi
fesztivál, a megyei fellépések és egy ünnepi, nagy közös
szereplés mellett magukra is marad idõ. Sõt, az együttest
mûködtetõ egyesület elnöke, Ágoston Ildikó úgy fogal-
maz: az az igazán fontos, attól mûködik még jobban a
csapat.

Kevesen gondolnák – látván a könnyed mozdulatokat,
mosolyogva elõadott koreográfiákat –, hogy a tánchoz
bizony állóképesség is kell. Nem is akármilyen! Egy komp-
lett elõadás elõtti felkészülés simán versenyre kelhet egy
élsportoló mérkõzést megelõzõ bemelegítésével, ami ért-
hetõ, hiszen a színes mozgásformák során rengeteg izmot
használnak.

CSAPATÉPÍTÉS ÉS OLASZ TÚRA

S hogy „bizonyítsák”, jó karban vannak, a szabolcsosok
a színpadon kívül is alávetették magukat pár erõpróbának
– persze, jó hangulatban
és élvezetbõl. Ha úgy tet-
szik, ez volt a „pihenés”.
– Elõször egy Exatlon csa-
patépítõ hétvégén feszen-
gette állóképessége hatá-
rait a csapat, majd részt
vettünk a sóstói Sárkány-
hajó Versenyen – pillantott
vissza Ágoston Ildikó. Az
egyesület elnöke hozzátet-
te: mindeközben folyik a
próbatermi munka is, hi-
szen meghívásra utazik a
Szabolcs Néptáncegyüttes
Olaszországba, Mares-
kába, ahol a 29. Nemzet-
közi Folklór Fesztiválon
képviselik városunkat. – A

ÁGOSTON ILDIKÓ SZERINT A MÛVÉSZI MUNKA MELLETT A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS IS FONTOS

tánckar július 25-én indul a többnapos fesztiválra. Persze
itt is igyekszünk majd beiktatni lazább napokat, így a prog-
ram része Firenze, Pisa és Bibione is.

FESZTIVÁL UTÁN ÜNNEP

Hazajövetelük után sem lesz pihenõ, hiszen aktív részt-
vevõi lesznek augusztus közepén a 9. Nyírség Nemzetkö-
zi Néptáncfesztiválnak. Ennek okán a Nyírség és Igrice
Táncegyüttessel augusztusban elkezdõdnek a közös pró-
bák. A fõ mûsort az augusztus 20-ai ünnepség keretei kö-
zött láthatják az érdeklõdõk városunk fõterén, amely – azt
ígérik – kuriózum lesz a javából! – Nagyon örülünk az
újabb közös munkának a másik két csapattal, aminek már
hagyománya van. Legutóbb a Megyei Jogú Városok Szö-
vetségének nyíregyházi közgyûlését követõ faültetésen, a
sóstói MJVSZ Liget megalkotásakor léptünk együtt közö-
sen „díszkõre”, hiszen a parkban volt a tánc, a Nyírség
eredeti koreográfiájára. Kifejezetten jó az együttmûködés

a város tánccsoportjai között, örömmel veszünk részt az
ünnepi mûsorban – mondta a Szabolcs vezetõje.

IGAZI NAGYCSALÁD A SZABOLCS

A Szabolcs Néptáncegyüttest mûködtetõ egyesület
több mint 100 táncosának és hozzátartozóiknak egész
évben szervez a szakmai munkán túl minõségi, érté-
kes, közösségi, családi, generációkat átölelõ programo-
kat. – Olyan közösség ez, mint egy nagycsalád, amely-
nek tagjai szívesen töltik együtt szabadidejüket. Öröm-
mel tölt el, hogy az óvodás korosztály szülõi gárdája is
már óriási aktivitással vesz részt programjainkon, úgy-
mint fõzõverseny, családi nap, evezés, kirándulás, elõ-
adások, bálok. Szeretettel teszem a dolgom. Mint „tyúk-
anyó”, óvó-gondoskodó szárnyaim alá gyûjtöm a hoz-
zánk csatlakozó embereket. Ez a mi közösségünk titka!
– vallja Ágoston Ildikó, a közösséget átfogó egyesületi
elnök asszony.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Idén elõször Montenegróban rendezik meg a Brass
Band Festivált – összmûvészeti fesztivál –, amelyre 12
nyugat-, közép-, valamint kelet-európai ország mel-
lett meghívást kapott Magyarország is, egészen pon-
tosan a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette
Csoport. Az együttesnek azonban a koncert után sem
lesz sok ideje pihenni, hiszen indulnak is tovább Olasz-
országba. Szakmai sikerük visszaigazolása, hogy ide
már 20 éve kihagyások nélkül, mindig meghívást kap-
nak – tájékoztatta lapunkat Bakó Levente, a Szabolcsi
Koncert Fúvószenekar mûvészeti vezetõje.

Július 13-án elstartolt a Mandala Nyár, Nyíregyháza
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb múltú sza-
badtéri színházi rendezvénysorozata, melynek ebben az
évadban is Nyíregyháza belvárosa, a Szent Miklós Görög-
katolikus Általános Iskola udvara ad otthont. A nagy ne-
vek idén sem hiányoznak az összeállításból. Érkezik Ger-
gely Róbert, Koltai Róbert, Hûvösvölgyi Ildikó, Freddie,
jövõ hét pénteken fél öttõl pedig Palya Bea, „Altatok”
címû koncertjével.

– Az ötlet, hogy altatókat írjak, már nagyon régi, sok
dalkezdemény hevert papíron, gépben. De a lendületet,
hogy az Altatok könyv-lemez megszülessen, a hasamban
rúgicsáló kislányom adta. Szenvedélyes inspiráció volt ez.
Várandósságom ötödik hónapjában hajnal négykor rend-
re kidobott az ágy: elöntenek a szavak, írnom kell, hang-
szert kell ragadnom, énekelnem kell. Az egyik elsõ dalt,
az „Elszálló” címût, egy sansula nevû hangszeren ötöl-
tem ki, mesés, éteri hangot ad. Ez a dal Lilié, a kislányomé
lett: hercegnõnek képzeltem el õt, vállán pillangó ül, ke-
zecskéjében varázspálca és azt teremt maga köré, amit
csak akar. Ennek immáron három éve. A lemez megjele-
nése óta az Altatok-koncertek pedig a zenélés ünnepévé
alakultak át. Nekem a duózás mûvészetének magas fokát
jelenti az, ahogyan Gerzson János zenésztársammal együtt
játszunk. A kicsikbõl és nagyokból álló közönségünk is
egyre nagyobb figyelemmel, lelkesedéssel jön velünk ebbe
a zenefolyamba, ami a humort sem nélkülözi. Így a kon-
cert egy igazi közösségi eseménnyé vált, játékosan moz-
dulnak a kezek-lábak, jókedvûen énekre nyílnak az ajkak
– mozog és játszik a lélek. A zenei anyag folyamatosan
bõvül, az „Altatok” dalai mellé a „Nappali dalok” foko-

zatosan kerülnek be a repertoárba. Sokféle hangzással kí-
sérletezünk, olyan hangszereket szólaltatunk meg, ame-
lyekkel a gyerekek és szüleik ritkábban találkoznak – ol-
vasható az ajánlóban.

Ágoston Ildikó

A Szabolcs Néptáncegyüttes tagjai a Sárkányhajó Fesztiválon is megmérettették magukat
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Július 23., kedd 19.30 Orpheum Madams: békebeli dallamok a Móricz Zsigmond Színház mûvészei-

vel, Bérletszünet, Bencs Villa

Július 24., szerda 20.30 Madagaszkár (Szabadtéri Mozi), Szabadtéri Színpad

Július 26., péntek 20.30 A púpos (Magyarock Dalszínház), Szabadtéri Színpad

KERN ANDRÁSSAL LÖVÖLDE TÉR A BENCZÚR TÉREN
Te majd kézen fogsz..., Pincér-rock, Hé, 67! csak ízelí-

tõ azokból a remek dalokból, amelyek elhangzanak Kern
András Lövölde tér címû koncertjén augusztus 17-én a
Rózsakert Szabadtéri Színpadon.

Egy sor olyan színházi elõadásban játszik a Kossuth-
díjas mûvész, avagy olyan örökbecsû dalt énekel, ame-
lyik szinte „életfogytig” tartó sikerre ítéltetett. Elég csak a
Játszd újra, Sam!-re utalni, amelyiknek premierje 1983-
ban volt, s azóta levehetetlen a Vígszínház repertoárjáról.
A Móricz Zsigmond Színház nézõi is láthatták a remek
Hitted volna? címû színmûvet, amelyben Hernádi Judittal
brillíroznak 2013 óta, s akkor még nem beszéltünk A test-
õr címû Molnár Ferenc-darabról vagy Kútvölgyi Erzsébet
partnereként az Élet mint olyanról. Ki ne ismerné Kern
dalát: Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, amelyik annyi
feldolgozást megért már, vagy koncertjének címadó szá-
mát, a Lövölde tér örökzöld slágert, amelyik a negyed szá-
zada megjelent elsõ lemezén található, s ma is magával
ragad. Hogyan született meg a koncertest létrehozásának
ötlete? – kérdeztem Kern Andrástól.

– Fesztbaum Béla és Eszenyi Enikõ találta ki 2012-ben,
hogy a Magyar Dal Napján a Vígszínházban egy est során
adjam elõ kedvenc dalaimat, amelyek megjelentek a Kern-
lemezeken – idézte vissza a mûvész. – Egy sorozat lett be-
lõle Pesten születtem címen. A Vígben egy idõ után abba-
maradt ez a mûsor, s kezdtük járni vele az országot. Le-
mezre énekelni jobban szerettem, mint koncertezni. Ne-
héz dolog egyedül állni a pódiumon! Inkább zenészi fel-
adatnak tûnt számomra, márpedig én színész vagyok. Azért
most már koncertezni is szeretek. Magamtól kezdtem dal-
szövegeket írogatni annak idején, aztán odaadtam azokat
zeneszerzõknek, akik megzenésítették. Így született meg
az elsõ nagylemezem anyaga. Abban az idõben a színé-
szek inkább sanzonokat énekeltek, de én úgy gondoltam, a
pop-rock mûfaj jól állna nekem. Érzelmileg nem kötõdtem
a dalban megénekelt Lövölde térhez, de tetszett a neve,
azért választottam ezt a helyszínt. Azokból a dalokból vá-
logattam a koncertemre, amelyek megjelentek az 5-6 le-
mezemen, például a Hé, 67!, amelynek elõadásakor Heilig
Gábor veszi át Zorán „szerepét”. A másik vendéggel, Her-
nádi Jutkával a Szép ez a szeptembert adjuk elõ közösen.
Egyedül éneklem a Moszkva címû dalt vagy az Esiket...

TE MAJD KÉZEN FOGSZ...

Mint Kern András elmondta, ma már ritkán ír szövege-
ket, mert a lemezkiadás nehezen megy napjainkban. Csak
olyanokat adnak ki, amelyek garantáltan nagy példány-
számban fogynak el, az õ dalai azonban nem ilyenek. A
koncert során különféle anekdotákat is elmesél majd,
amelyekbõl van jócskán; hosszú pályája során sok humo-
ros dolog történt vele. A zeneszerzõi fõként Presser Gá-
bor, Másik János, Heilig Gábor és Novák János. Hernádi

Judittal sok darabban játszottak együtt, jó barátok is, s
Heilig Gáborral közösen szívesen vállalták, hogy vendé-
gek lesznek a koncertjén. Egy Gábor által válogatott hat-
tagú zenekar kíséri õket. Elhangzik az est során többek
között a Presser Gábor által írt dal: Te majd kézen fogsz és
hazavezetsz is, melyet Kern András vitt elõször sikerre az
Ez van címû lemezén 1989-ben. A közönség vele együtt
énekelheti majd a Rózsakertben is: „Milyen jó nekem,
hogy vagy nekem.” (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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KERÉKPÁROSOK LEPIK EL A VÁROST

Két nap, két önálló verseny. Szombaton
és vasárnap a megye ad otthont a V4
Special Series nemzetközi kerékpárver-
senynek 150 nemzetközileg is jegyzett bi-
ciklis részvételével. A gyõztesek olimpiai
és világbajnoki kvalifikációs pontokat és
értékes szerzõdéseket szerezhetnek.

Szombaton 163 kilométeres a táv
Vásárosnaménytól Nyíregyházáig. Vasár-
nap pedig 171 kilométert kell teljesíteni is-
mét a Bereg fõvárosából indulva, a megye-
székhelyet is érintve a rétközi Ibrányig.

– Hosszú szervezést igényelt, hogy egy
ilyen rangos kerékpáros verseny helyszíne
lehessen a megye – hangsúlyozta dr. Ulrich
Attila. Az alpolgármester kiemelte, turiszti-
kai szempontból is jelentõs a verseny, hi-
szen nagyszámú külföldi érkezik ide. Ezen
túl pedig ahhoz is hozzájárulhat, hogy jö-
võre akár egy világkupa futam helyszíne le-
hessen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

(A verseny bizonyos idõszakokban Nyír-
egyházát is érinti. Részletek a múlt heti
számban, a címlapon és a nyiregyhaza.hu
oldalon.)

ÉPÜL A NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM
ELKEZDÕDÖTT A NEMZETKÖZI LÉPTÉKÛ BERUHÁZÁS A KERTVÁROSBAN

Mint ahogyan arról már két hete beszámoltunk, meg-
kötötték a kivitelezési szerzõdést a városházán az új At-
létikai Centrumra, így építési terület lett a volt NYVSC
edzõtelep. Balázs Tibor tervei alapján (B5 Építészstúdió)
az Aktuál Bau Kft. építi meg 2021 márciusára azt a több-
funkciós atlétikai centrumot, melyet a Nemzetközi Atlé-
tikai Szövetség is minõsít majd, hiszen nemcsak hazai baj-
nokságok, de nemzetközi versenyek lebonyolítására is al-
kalmas lesz a központ.

A Modern Városok program Állami Sportcélú támoga-
tásából 6,8 milliárd forintból lesz 600 nap alatt kész a 47
ezer négyzetméterre tervezett létesítmény. A 20 méter
magas, 12 ezer négyzetméteres csarnok északi felében
alakítják ki a versenypályát lelátóval. A déli részen húzó-
dó négyszintes épület irodáknak, orvosi szobáknak ad te-
ret, de helyet kap a masszázsterápia és jakuzzi medence,
szóval a sportolók rekreációs igényeihez alkalmazkodó
szolgáltatóegység is. Itt lesz étterem és büfé, 24 ágyas szál-
lodai szárny, illetve a nemzetközi események közvetíté-
sét szolgáló tévéstúdió és egyéb kiszolgálóhelyiségek –
tájékoztatta szerkesztõségünket Hársfalvi Gergely, az
Aktuál Bau tulajdonos ügyvezetõje, projektvezetõ.

Az elõzetes ütemezés szerint a július 15-ei nyitány után
3 hét alatt végeznek a tereprendezéssel. Az esztendõ vé-
gére pedig szerkezetkész állapotba ér a csarnok építése.
A területen igen elhanyagolt állapotban hagyott vívóter-
met lebontják, marad viszont a súlyemelõk egykori edzõ-

terme. Az épület felújítása nem része a programnak. 8
sávos, 400 méteres futópálya és 100-as sprintpálya készül
majd fedett, illetve mobil lelátórendszerrel, de az atlétikai
sportág teljes vertikuma otthonra talál a centrumban. A
futó-dobó-ugró sportágakat szolgáló pályarendszer mel-
lett helye lesz a vívóknak és tollaslabdázóknak is.

NYITOTT LESZ A NYÍREGYHÁZIAKNAK

A központ a szabadidõs sportoknak és sportolóknak is
barátja lesz 2021 tavaszától, hiszen konditerem és nyilvá-
nos kocogópálya is épül.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Ulrich Attila alpolgármester és Solymosi János versenyigazgató
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A MEGYEI TANÁCS ÉPÜLETE
1961-BEN

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 1. RÉSZ

  Magyarországon a magán képeslapki-
adók az 1948-as államosításkor megszûn-
tek. Az állami képeslapkiadás a Mûvészeti
Alkotások, illetve a Képzõmûvészeti Alap
Képcsarnokai Vállalat 5. számú fiókjának
a feladata lett, majd 1954. április 1-jén
megalakult a budapesti Képzõmûvészeti
Alap Kiadóvállalata, mely egy kormányha-
tározat alapján kizárólagos joggal bírt a
hazai képeslapok kiadására vonatkozóan.
Legnagyobb volumenû profiljuk a levele-
zõlap-kiadás volt, ezen belül is a színes
levelezõlapok. Nyíregyházáról az elsõ szí-

nes fotó alapján készült képeslapot Horváth
Zoltán készítette 1961-ben, mely a megye-
házát ábrázolta. Az 1950 és 1989 között
Megyei Tanácsként mûködõ épület hom-
lokzatán már az 1957-ben elfogadott új
népköztársasági címer, vagyis a Kádár-cí-
mer látható, míg az épület elõtt egy magá-
nyosan parkoló M20 Pobjeda vagy M20
Warszawa gépkocsi látható. A kép elõteré-
ben felbukkan a város elsõ ívlámpáinak
egyike, mely az 1960-as évek végéig vilá-
gította a Beloiannisz teret, azaz a mai Hõ-
sök terét.                (Szerzõ: Holmár Zoltán)

  A Megyei Tanács 1961-ben (Holmár Zoltán magángyûjteménye)

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olva-
sókör találkozója: May Viktória kárpátaljai író, szerkesztõ
bemutatkozása július 19-én 16.00 órától a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Beszélgetõpartnerek: dr. Bihari
Albertné, Csabai László olvasóköri vezetõk.

„TOKIÓI PILLANATOK” – Erdõs Attila fotókiállítása a
Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: július 20-áig, kedd-
tõl szombatig 9.00–17.00 óra között.

A KISKONDÁS. A Burattinó Bábszínház elõadásai –
július 20-án 16.00: A kiskondás. 21-én 10.00: A bátor kis-
kacsák. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II.
emelet.

ZENE SÓSTÓN az Élõ Zene Mûvészeti Egyesület szer-
vezésében. Július 20-án: Artézis – jazz és népzene keve-
rõdése. 24-én: Rockwise – rockzenekar. 27-én:
Man@Galica – blueszenekar. Helyszín: Sóstói Piac, 18.30-
tól.

ZENÉS ÁHÍTAT. Az evangélikus egyház ismét orgona-
zenés áhítatra hívja az érdeklõdõket: július 21-én 18.00
órakor az evangélikus nagytemplomban Bán István, a bu-
davári evangélikus templom orgonamûvésze Lübeck-,
Buxtehude-, Bach-, Bruckner-, Karg-Elert- és Schmidt-
mûveket fog elõadni. A belépés díjtalan.

JÓGA A PARKBAN PROGRAM júliusban szerdánként
(24-én és 31-én) 18.00–19.30 között, dr. Szabó Sándor
vezetésével. Az egymásra épülõ, fokozatosan felépített

jógagyakorlatok a nagyközönség számára is kivitelezhe-
tõk lesznek. Helyszín: Nyíregyházi Egyetem, Tuzson Já-
nos Botanikus Kert. Bejárat az egyetemi kézilabdapálya
felõl, a székelykapunál. A program ingyenes (a csoportos
belépõjegyet leszámítva). Felszerelés: jógamatrac, taka-
ró, esetleg jógapárna, esernyõ. Részletek és jelentkezés:
drszabos8@gmail.com, 70/501-0412.

„SZÁZARC” – Orosz István grafikusmûvész tárlata a
Nyíregyházi Városi Galériában. Megtekinthetõ: július 27-
éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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KILENCVEN ESZTENDEJE SZÜLETETT
ERDÉSZ SÁNDOR

Erdész Sándornak a szülei bár
a nyírségi földhöz kötõdtek, õ
azonban a ma Pest megyei, szü-
letésének évében még a Nógrád
és Hont k. e. e. vármegyéhez
tartozó Szob nevû településen
látta meg a napvilágot 1929. jú-
lius 20-án. Ez annak volt köszön-
hetõ, hogy a szakolyi születésû,
katonaként szolgálatot teljesítõ
édesapját településrõl település-
re helyezték. Középiskolai tanul-
mányait még Szatmárnémetiben
kezdte meg, de már a Széche-
nyi nevét viselõ nyíregyházi Felsõkereskedelmi Iskolá-
ban fejezte be 1949-ben.

Egyetemi évei a fõvároshoz kötötték, hiszen az Eötvös
Loránd Tudományegyetem irodalom, politikai gazdaság-
tan és néprajz szakára jelentkezett. Mivel jól ismerte a
népdalokat, szívesen táncolt és furulyázni, valamint cite-
rázni is megtanult, így a néprajz mellett kötelezte el ma-
gát: 1953-ban néprajz-muzeológusként végzett. Ugyan-
ezen az egyetemen tíz évvel késõbb a doktori fokozatot
is megszerezte. Friss diplomásként rábízták a jászberényi
Jász Múzeum igazgatóságát, amit az 1956-os forradalom-
ban játszott szerepe miatt nem tölthetett be sokáig. Emi-

att néhány hónapra börtönbe is
zárták, azonban egyetemi taná-
rának, Ortutay Gyulának sikerült
elintéznie, hogy kiszabaduljon.
A Nyírség szívébe, Nyíregyhá-
zára számûzték, a Jósa András
Múzeum munkatársa lett. Kiss
Lajos és Nyárády Mihály örökö-
seként a múzeum néprajzi gyûj-
teményének gyarapítása lett a fõ
feladata, de emellett szívesen jár-
ta a falvakat, ahol népmeséket,
népballadákat, népdalokat gyûj-
tött. Ezeknek az éveknek köszön-

hetjük Ámi Lajos cigány népmeséinek a lejegyzését és a
Nyírség néprajzáról írt tanulmányát.

Németh Péter múzeumigazgató 1974-ben rábízta a
„néprajzi múzeum megépítését, üzemeltetését”. Elsõ-
sorban az õ munkálkodásának az eredménye, hogy 40
évvel ezelõtt, 1979-ben kinyithatta kapuit a Sóstói Mú-
zeumfalu, amelyet õ „gyermekének” nevezett és nyug-
díjba vonulásáig, 1989-ig igazgatott. Itt õrzi emlékét a
képünkön bemutatott emléktábla is. A nyírségi mesék
gyûjtõje 2006. július 28-án hunyt el.


