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NAGY MARÁK SZÜLETTEK

Három nagy mara bébi látott napvilágot múlt vasárnap a Nyíregyházi Állatpark-
ban. A csöppségek jó egészségnek örvendenek és egyre gyakrabban hagyják el a
kotorékot. A nagy marák Argentínában õshonosak és a világ legnagyobb rágcsálói
közé tartoznak. Városunkban jól érzik magukat, ugyanis már két éve is szaporodott
az állatparkban az állományuk. Fõ ellenségeik a csíkos pampamacska, a Geoffroy-
macska, a puma, egyes menyétfélék és az argentin pamparóka. A kölyköket a
Magellán-uhu és az óriásölyv is elragadhatja... Szerencsére Nyíregyházán ilyen ve-
szély nem fenyegeti a pici marákat, így bárki megcsodálhatja õket az Andok kalan-
dok ösvényein.

OKOSZEBRA: BIZTONSÁGOSABB VELE A VÁROS
A Korányi Frigyes utcai okoszebránál adott interjút a

Magyar Televíziónak Halkóné dr. Rudolf Éva önkormány-
zati képviselõ. Az okoszebra létesítése óta nem történt
komolyabb baleset a Korányi Frigyes utcán, az Északi te-
metõ hátsó bejárata közelében. Ezt mutatják a statiszti-
kák. Úgy tûnik, az okoszebra beváltja a hozzá fûzött re-
ményeket, mert a Korányi más szakaszain az elmúlt he-
tekben több biciklis baleset is történt.

A városrész önkormányzati képviselõje azt mondja, a vil-
logó LED úgy tûnik, felhívja az autósok figyelmét, hogy óva-
tosabban közelítsék meg a gyalogos-átkelõhelyet. Halkóné
dr. Rudolf Éva közben hozzáfûzte, a városvezetés számára a
legfontosabb kérdés, hogy biztonságosabbá váljon a nagy
forgalmú Korányi Frigyes utca, ezért kétmilliárd forintból fel-
újítják a buszöblöket, új padkákat alakítanak ki és a Csaló
köznél egy biztonságos körforgalmat építenek. Közben a biz-
tonság megteremtése érdekében az önkormányzat még eb-
ben az évben 12 újabb forgalmas helyszínen épít ki okos-
zebrákat a gyalogosok védelme érdekében.

Dr. Kovács Ferenc polgármester bejelentette, hogy
az elmúlt hetekben történt gyalogos- és kerékpáros-gá-
zolások miatt összehívta a Közlekedési Kerekasztalt,
hogy az érintett szervek megoldást keressenek és ja-
vaslatot tegyenek az egyre szaporodó balesetek meg-
elõzése és csökkentése érdekében.

KOROSZTÁLYOS TENISZ OB NYÍREGYHÁZÁN

Rangos teniszversenyeket rendeznek a következõ hetek-
ben a szabolcsi megyeszékhelyen. A Korosztályos Orszá-
gos Bajnokságra több mint 300 versenyzõ érkezik az or-
szág különbözõ pontjairól. Képünk a bejelentésen készült,
balról Becser Zoltán versenyigazgató, dr. Kovács Ferenc
polgármester és Poroszka Norbert, a MARSO Tenisz Cent-
rum Sportegyesület elnöke. (Részletek a 14. oldalon.)

Újabb rangos sportesemény helyszíne volt Nyíregyháza. A Visegrád 4 Special Series kerékpáros versenyen tizen-
nyolc csapat versenyzõi álltak rajthoz. A rendezvény szervezésével, a körülményekkel, az utak minõségével a
Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, a versenyellenõrök és a külföldi indulók is maximálisan elégedettek voltak.
(Részletek a 3. oldalon.)

ÚJABB SIKERES VERSENY

Halkóné dr. Rudolf Éva Pintye Zsoltnak ad interjút
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BARKÁCS-BOGRÁCS
FÕZÕVERSENY SÓSTÓN

FOCITÁBOR NYÍRSZÕLÕSÖN

HÍVOGAT A TÖRPE DALODA

A Nyírszõlõsi Sportpálya adott otthont
idén az Önkormányzati Nyári Focitábor-
nak, ahol több mint 50 gyermek vett részt,
fiúk-lányok vegyesen.

Az önkormányzati focitáborban szak-
edzõk segítségével sajátították el a részt
vevõ gyerekek a foci alapjait, de kézmû-
ves foglalkozás is szerepelt a programban.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata idén 1600 támogatott helyet biz-
tosít a nyári táborokban. Június 17-étõl 8
héten keresztül 8-féle tábortípus valósult
és valósul meg Nyíregyháza különbözõ
részein.

Sziky Károlyné szakmai programkoor-

dinátor elárulta: – Már befejezõdött a Szõ-
lõskerti Nyelvi Tábor, a Zelk Sporttábor, a
Múzeumfalu tábor. Az önkormányzat tá-
mogatásával megvalósuló táborok nagyon
sokat segítenek a szülõknek, részben a
szünidõ eltöltésében, részben pedig azért,
mert a szülõknek ezek csekély anyagi
megterhelést jelentõ táborok, a gyerekek
pedig nagyon jól érzik magukat.

Az önkormányzat idén is jelentõs
összeggel támogatja a diákok táborozását,
így a szülõknek csak a napi háromszori
étkezésért kell térítési díjat fizetni. Aki több
turnusban szeretné gyermekét táboroztat-
ni, önköltséges áron megteheti.

(Szerzõ: Farkas Fanni)

Nyíregyháza civil közösségeit bõvíti a
Május 1. téren mûködõ Babaszoba, kis-
gyerekek és édesanyák heti találkahelye.

Nagy Szabina, szociális területen kép-
zett szakember önkormányzati és család-
segítõs munkatapasztalatok után, már két
kisgyermek édesanyjaként döntött a Gyer-
mekekért, a Fiatalokért és a Családokért
Közhasznú Egyesület megalapításáról,
hogy szervezett keretekben tudjon az édes-
anyáknak információt és szolgáltatást adni.

Örömmel kerülnek ki az édesanyák a

ket a programokat – tudtuk meg Nagy Sza-
binától.

Az édesanyák mielõtt ismét munkába
állnak, már a bölcsi és az óvoda elõtt meg-
tapasztalják, hogyan fogadják gyerekeik a
közösséget, simább a leválás folyamata.
Van olyan kicsi, aki itt tanul felállni és jár-
ni, bátran indul a gyerekek között megta-
pasztalni a világot.

Szóba kerül itt a hozzátáplálás, a fog-
zás, az éjszakai altatás vagy a pelenkázás.
Megfordul a Babaszobában háziorvos és
védõnõ, gyógytornász és pszichológus.

mindennapi mókuskerékbõl. A nyíregyhá-
zi önkormányzat Civil Alapjából, a Nem-
zeti Együttmûködési Alapból és önerõbõl
tartja fenn magát a mindenkori közösség.

– Állandó programunk a Törpe Daloda
nevû foglalkozás, ahová nagyon sok sze-
retettel várjuk azokat a családokat, ahol a
gyerekek még olyan kicsik, hogy nem jár-
nak bölcsõdei vagy óvodai közösségbe, itt
lehetõségük van a gyerekeknek és az anyu-
káknak kikapcsolódni, feltöltõdni. Mind-
két fél számára hasznosnak gondoljuk eze-

Nagy Szabina különben a „Három ki-
rályfi, három királylány” mozgalom nyír-
egyházi koordinátora, és hivatásos mese-
mondó is. Aktív, közösségi ember. Tõle
lehet rózsaszín vagy kék gólyás zászlót
igényelni, ha valaki szívesen világgá kür-
tölné babája érkezését. A gyermekfiatal-
csalad.com címen tartják a Babaszoba tag-
jai egymással a kapcsolatot, idõpontot
egyeztetnek, és várják újabb tagok jelent-
kezését a Május 1. tér 10-es számú torony-
házának földszintjén.

IV. alkalommal tartotta meg a
Barkács-Bogrács Amatõr Fõzõversenyt
Sóstón a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. A ver-
senyt idén önálló rendezvényként szer-
vezték meg. 12 csapat indult különle-
ges, bográcsban készíthetõ ételekkel,
amelyeket az érdeklõdõk kóstoló-
jeggyel ízlelhettek meg.

A 12 csapat között voltak nagy cé-
gek, egyesületek, de még az egyik fo-
gászati csapat is indult a megmérette-
tésen. Az ételek elkészülte után jött a
zsûrizés, mind a 12 csapat sátrát végig-
járta a kóstolóbizottság, majd kihirdet-
ték az eredményeket. A zsûrinek nem
volt egyszerû dolga.

Ezzel még nem ért véget a sóstói ren-
dezvények sora, augusztus elején újra
megtartják a nagy sikerû SóstóSerfesz-
tet.

A Nyíregyháza-Sóstófürdõi-Sóstóhe-
gyi Nyugdíjasok Szervezetének Vadró-
zsa tánccsoportja is részt vett a IV. Sóstói
Barkács-Bogrács Amatõr Fõzõversenyen.
Jó hangulatú, szorgos készülõdés elõzte
meg a szombati versenyfõzést. A 15 kg
húsból készült töltött káposztához szük-
ség volt a dolgos kezekre.

A siker sem maradt el: Különdíjasok

lettünk. Mint mindig, most is Chrenkóné
Julika fogta össze és irányította a fõzõs
programot. Kapros-csülkös-rizses és
kapros-csülkös-kukoricadarás töltött ká-
posztát készítettünk. Mindenkinek kö-
szönet a munkájáért, amivel hozzájá-
rult a fõzés sikeréhez. Képünk bal szé-
lén Ágoston Ildikó, a terület önkormány-
zati képviselõje.

Megújult a híd és látványos horgász-
stégekkel, térkövezett sétányokkal, jár-
dákkal, gumiburkolatú futópályával, pihe-
nõhelyekkel bõvült a „Zöld város kialakí-
tása Nyíregyháza területén” címû projekt

keretében a Bujtosi Városliget. A városla-
kók egyik kedvenc kikapcsolódási hely-
színén Kohut Árpád készített videót, a fel-
vételt a Nyíregyházi Televízióban és a
www.nyiregyhaza.hu oldalon láthatják.

MESÉS FELVÉTELEKEN A BUJTOSI VÁROSLIGET
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ÚJABB RANGOS SPORTESEMÉNY HELYSZÍNE VOLT NYÍREGYHÁZA
A Visegrád 4 Special Series kerékpáros verseny me-

zõnye július 20-án, szombaton rajtolt Vásárosna-
ményban, majd 163,8 kilométer megtétele után Nyír-
egyházán ért célba. A viadalt az osztrák Daniel Auer
nyerte meg.

Tizennyolc csapat versenyzõi álltak rajthoz a viadalo-
kon, közte nyolc kontinentális, azaz a Nemzetközi Ke-
rékpáros Szövetség harmadik vonalában jegyzett sor, ki-
lenc regionális klubcsapat és egy regionális válogatott tet-
te teljessé a mezõnyt. Olyan kerékpárosokat köszönthet-
tünk, mint a pályakerékpáros Európa-bajnok lengyel
Wojciech Pszczolarski, a korábban a V4 magyarországi
futamát már megnyerõ szlovák Marek Canecky, valamint
a Visegrád 4 Kerékpárverseny 2018-as összetett gyõztese,

a szlovén Rok Korosec. Ami a magyarokat illeti, népes
létszámban képviselték a nemzetet, hiszen közel harminc
hazai kerékpáros is egyedülállóvá tette a viadalt. A kere-

kesek ezúttal is világranglista-pontokért küzdöttek, melyek
fontos szerepet játszhatnak a szeptember végi világbaj-
nokság, valamint a 2020-as tokiói olimpia kvalifikációjá-
ban. A mezõny a rajt után Tákos, Csaroda, Tarpa, Gulács,
Jánd érintésével visszatért Vásárosnaményba, majd Ilk,
Gemzse, Szabolcsbáka, Anarcs, Kisvárda, Kemecse, Nyír-
egyháza-Sóstóhegy érintése után ért Nyíregyházára. A
szökevények pillanatok alatt egy perc fölé növelték elõ-

nyüket, a fõmezõny pedig ezt követõen már nem is tudott
hozzájuk sokkal közelebb kerülni. Nyíregyházára beérve
még négy kör várt a kerekesekre, ráadásul a zivatar is
megérkezett, amely igencsak csúszóssá varázsolta az asz-
faltot. A versenyt végül az osztrák Daniel Auer nyerte meg,
második helyen ért célba a magyar Pelikán János Zsom-
bor, a harmadik pedig a szlovén Rok Korosec lett.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A Vásárosnaményból rajtolt mezõny Nyíregyháza belvárosában ért célba

Az ünnepélyes eredményhirdetés, a díjakat dr. Szabó
Tünde sportért felelõs államtitkár és dr. Ulrich Attila

alpolgármester adta át

HAMAROSAN BEFEJEZÕDNEK A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOK
A HUNGUEST HOTEL SÓSTÓNÁL

Már az utolsó simításokat végzik
az új, négycsillagos Hunguest Hotel
Sóstónál. A kivitelezési munkálatok
hamarosan befejezõdnek, jelenleg a
hibajavítások zajlanak, valamint a
különbözõ rendszerbeüzemelések és
üzempróbák, tûzvédelmi bejárások
– minden, ami a használatba vételi
engedélyezési eljáráshoz szükséges.

– Részleges munkaterületet kaptak a beszállítók, így már
zajlanak többek között a bútorozási munkálatok. Az egyedi
bútorok elhelyezése az elsõ, utána jöhetnek a „típusbúto-
rok”, sõt egy részük már itt van a hotelben, például ágyak,
matracok, székek. De többek között a televíziók is meg-
érkeztek, IP-alapú hotel-tévérendszer lesz kialakítva. A

A hotel környezete, parkja már rendezett, mûködik az
öntözõrendszer, a zöldfelületet folyamatosan szépítik,
várják a közelgõ nyitást. – Egy komplett, kulcsrakész szál-
lodát adunk majd át az üzemeltetõnek, terveink szerint
augusztusban. Azt követõen az üzemeltetõnek indul be a
saját beüzemelési idõszaka, ez a koncessziós szerzõdés
szerint maximum 45 nap, de valószínûleg egy hónap alatt
ez is megvalósul és így terveink szerint szeptemberben
egy „soft opening” keretében elindul majd a szálloda. A
beüzemelési idõszakban – ami már az üzemeltetõ fenn-
hatósága alatt lesz – teszteljük a szállodának a kapcsola-
tát a fürdõvel, hiszen minden szállodavendégnek a szoba
árában benne lesz a fürdõhasználat is. Ahogy az már a
fürdõben megszokott: karórákkal fogyaszthatnak a ven-
dégek akár a poolbárban vagy az étteremben. A fogyasz-
tás pedig automatikusan a szobaszámlájukra kerül és majd

televíziókat már felprogramozták szobaszámra, jól halad-
nak ezek a munkák, teendõk is – mondta dr. Podlovics
Roland projektmenedzser.

A szállodát a fürdõvel összekötõ folyosó

azt a szállodából való távozáskor kell fizetni – tette hozzá
dr. Podlovics Roland.

Egy látványos üvegfolyosón, gyalogoshídon elindulva
választhatnak majd a szállóvendégek, hogy a strand öltö-
zõje vagy az élményfürdõ felé veszik az irányt.

A szobák többségénél pedig már az utolsó simításokat
végzik, igényes, modern hangulat várja majd a turistákat.
Összesen 123 szoba, több mint 150 fõs étterem terasszal,

látványbár, szekcionálható konferenciaterem, 90 férõhelyes
mélygarázs és 63 felszíni parkoló – ez készül Sóstógyógy-
fürdõn; a Modern Városok Program keretében megvalósu-
ló új négycsillagos szálloda hiánypótló Nyíregyházán.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Az impozáns homlokzat a fõbejárattal

A szállodához mélygarázs is tartozik
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ENDOMETRIÓZIS –
JÓTÉKONYSÁGI FUTÁST SZERVEZNEK

Bár az adó mértéke nem változott, de
a minimálbér és a garantált bérminimum
növekedésével még kedvezõbb az egy-
szerûsített foglalkoztatás adózása.

Egyszerûsített foglalkoztatás. Kedvelt
lehetõség, fõleg nyáron; idény- és alkal-
mi munkáknál lehet alkalmazni. A me-
zõgazdasági és a turisztikai idénymun-
ka esetén egy év alatt maximum 120
naptári napon, míg alkalmi munka ese-
tén legfeljebb 5 egymást követõ naptári
napon, 1 hónapon belül maximum 15
naptári napon, 1 éven belül pedig leg-
feljebb 90 naptári napig lehet foglalkoz-
tatni a munkavállalót, ugyanannál a vál-
lalkozásnál. Magyar Norbert, a NAV Sz-
Sz-B Megyei Adó- és Vámigazgatóságá-
nak sajtóreferense elmondta: – Különb-
séget kell tenni a turisztikai idénymun-
ka, a mezõgazdasági idénymunka, va-
lamint alkalmi munkavállalás között.
Ezeket munkaszerzõdésben nem szük-
séges rögzíteni, tehát anélkül, egy szó-
beli megállapodás keretében is foglal-
koztathatják a munkáltatók a munkavál-
lalókat, azonban minden esetben be kell
jelenteni a munkavállalókat a NAV felé.

Ezt a bejelentési kötelezettséget legké-
sõbb a munkavégzés megkezdése elõtt
meg kell tenni, hiszen ha az ellenõrzés-
kor történik ez meg, akkor mulasztási
bírságra számíthatnak.

Az egyszerûsített foglalkoztatás adózá-
sa kedvezõ. 2010. április 1-jei bevezeté-
sekor 73 500 forint minimálbérrel és 89
500 forint garantált bérminimummal kel-
lett számolni, míg 2019-ben mind a mi-
nimálbér, mind a garantált bérminimum
ezeknek az összegeknek több mint a dup-
lája, miközben a fizetendõ közteher ér-
téke nem növekedett. Magyar Norbert
sajtóreferens hozzátette: – A turisztikai
idénymunkánál, valamint a mezõgazda-
sági idénymunkánál a közteher 500 fo-
rint, míg az alkalmi munkavállaló eseté-
ben napi 1000 forint. Ennyi közterhet kell
megfizetnie a munkáltatónak. Természe-
tesen ezekrõl a kifizetésekrõl igazolást
kell küldeni minden esetben.

Fontos tudni, hogy az alkalmi munka-
vállalók nem biztosítottak, jogosultak
ugyanakkor baleseti egészségügyi szol-
gáltatásra, nyugellátásra, valamint állás-
keresési ellátásra.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Az endometriózissal élõ nõk, családok
javára szervez jótékonysági futást az or-
szágos Nõi Egészségért Alapítvány támo-
gatásával a most alakuló nyíregyházi szer-
vezet. Augusztus 11-én reggel 8 órától le-
het regisztrálni a sóstói Erdei Tornapályán.
Az esemény védnöke dr. Adorján Gusztáv,
a Jósa András Oktatókórház fõigazgatója,
nõgyógyász fõorvos, aki több kollégájával
is a rendezvény mellé állt.

Az endometriózis egy nõgyógyászati kór-
kép, melyben a normálisan csak a méh bel-
sõ felszínén jelen lévõ nyálkahártya a méh
üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban
a  hashártyát  érinti, ami belülrõl béleli a  has-
üreget  és beborítja a kismedencei szerveket.
Az endometriózis meglehetõsen gyakori be-
tegség, becslések szerint a nõk 6–10 száza-
lékában fordul elõ. Hazánkban 200 ezer
körül lehet az érintettek száma. Van, aki
vállalja, más még küszködik bajával.

– Elindult kéthavonta az Endóklub, ami-
att, hogy az érintettek találkozzanak és be-
szélgessenek. Lássák, hogy nincsenek egye-
dül! Támogatja õket egy nagyobb alapítvány,
támogatja õket lényegében mindenki, mert
ebben a betegségben elzárkózik az ember,
de ha kicsit is felvállalja, rájön, hogy nagy
segítséget tudnak nyújtani az emberek és el-

fogadóbbak – nyilatkozta Porkoláb Lászlóné,
a Nyíregyházi Endometriózis Klub alapítója.

A nyíregyházi klub a Keskeny utca 16. szám
alatt, az Új Nemzedék Központjában kínál
találkozási lehetõséget, elõzetes facebookos
egyeztetés után. Az augusztus 11-ei, vasár-
napi jótékonysági futóakció kiváló lehetõ-
ség arra, hogy a betegek találkozzanak egy-
mással és orvosokkal, információt gyûjtse-
nek a kezelés módjáról és lehetõségeirõl, a
megfelelõ életmódról és táplálkozásról, az
Erdei Tornapályára szervezett eseményen.

Dr. Adorján
Gusztáv: – Na-
gyon örülök a
kezdeménye-
zésnek, fontos,
hogy a sajnos
sokakat érintõ
b e t e g s é g r e ,
kezdeti tünete-
ire ezzel a ren-
dezvénnyel is
felhívjuk a fi-

gyelmet, mert ha idõben diagnosztizál-
juk az endometriózist, kisebb beavatko-
zások szükségesek a kór leküzdésére, s
a gyerekvállalásnál sem lesz akadály.

NYÁRON IS KEDVELT AZ EGYSZERÛ-
SÍTETT FOGLALKOZTATÁS

JELENTÕS ÚTFEJLESZTÉSEK A KERTVÁROSBAN
Fejlesztik a Tiszavasvári út, Szélsõbokori út közleke-

dési csomópontját, felújítások zajlanak többek között a
Legyezõ, a Dugonics utcákon, a Derkovitson pedig már
befejezõdtek a munkálatok. Ott nemcsak új burkolatot
kapott egy közel 800 méteres szakasz, hanem megújul-
tak a járdák, a bicikliút és hamarosan új okoszebrák is
lesznek a Dugonics utcai keresztezõdésnél, de más kert-
városi gyalogos-átkelõhelyeknél is modernizálnak.

Körülbelül egy évvel ezelõtt kezdõdött a Bottyán János
utca Szirom és Dália utca közötti szakaszának felújítása a
„Gazdaságösztönzõ közlekedésfejlesztés a Szegfû utca
bõvítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca,
a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” címû
uniós projekt keretében. A munkálatok befejezõdtek, az
út megújítása több mint 1700 méteren történt meg.

De más beruházások is érintették, illetve érintik a Kert-
várost. Egy közel 2 milliárd forintos költségvetési forrás-
ból is lehetõsége volt utakat, utcákat fejleszteni a város-
nak – a Tó utca burkolata is megújult a közelmúltban.

Aztán jött idén többek között a Derkovits utca. Itt is
befejezõdtek a munkálatok. A felújítás hossza közel 800
méter volt. A beruházás tartalmazta a meglévõ szegély-
kövek elbontását, új szegélysor építését, az érintett útsza-

kasz pedig új aszfaltréteget is kapott. A beruházás része-
ként felújították és akadálymentesítették a szelvényezés
szerinti baloldali kerékpárutat és járdát is a teljes hossz-
ban. A „Gazdaságfejlesztést és munkaerõ-mobilitás ösz-
tönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza dél-

keleti és délnyugati területein” címû projekt pedig
okoszebrák kiépítését is tartalmazza. Errõl szólt dr. Ulrich
Attila alpolgármester: – Itt, a Kertvárosban vannak olyan
csomópontok, amelyek elég veszélyesek a gyalogos átke-
lés szempontjából. Ezért a Dugonics és Derkovits utcák
keresztezõdésében lesz kettõ okoszebra. Sõt, az óvodá-
nál is egy, a Coop áruházzal szemben, de többek között a
Szélsõbokori útnál, valamint a Legyezõ és a Fészek utca
csomópontjánál szintén. Fontos, hogy változás lesz a
Tiszavasvári úton is: az Esély Centrumnak a szélénél van
egy gyalogátkelõhely, ám az majd kicsit eltolódik a Tagló
utca felé és ott egy járdaszigetes, a gyalogosokat jobban
védõ megoldással egy gyalogátkelõhelyet alakítanak ki.

A Tiszavasvári út másik oldalán több kertvárosi lakóut-
cát is felújítanak – érintett a Pihenõ, a Tenisz, a Teke és a
Tagló utca is. Önkormányzati forrásból, lakossági hozzá-
járulással lesznek a korábbi földutakból aszfaltos utak,
utcák. De az önkormányzat idén máshol is fejleszt – 23
utcában építenek új aszfaltutat.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Több okoszebra is segíti a közlekedõket

Dr. Ulrich Attila alpolgármester a Nyíregyházi
Televíziónak nyilatkozik

Megújult a járda és kerékpárút a Derkovits utcán
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BUJTOSI USZODA: BURKOLNAK A MEDENCETÉRBEN
Jó ütemben, a terveknek megfelelõen halad a Bujtosi

Uszoda építése. Pont egy évvel ezelõtt adták át a munka-
területet, a beruházásnál az elmúlt hónapokban több daru
is dolgozott; ám szerda reggel az utolsó toronydarut is
lebontották.

A tetõszerkezet a közelmúltban került a helyére, az
épülõ sportlétesítmény egy hónappal ezelõtt kapott bok-
rétát, hiszen akkor érte el a kivitelezõ az uszoda legmaga-
sabb pontját. A munkálatok zöme most már bent zajlik.
Errõl beszélt Balogh Tamás, az AQUA Sport Egyesület iro-
davezetõje: – Most jön igazából a nem túl látványos része
a beruházásnak, hiszen a belsõ szakipari munkák, a bur-
kolás és a gépészeti szerelések zajlanak.

nem csak a 10 pályás nagymedence várja majd a sportol-
ni, úszni vágyókat. Már kialakították a 110 cm-rõl 170
cm-ig mélyülõ tanmedencét is, ahol a gyerekek megta-
nulhatnak majd úszni.

A VÁROS TÁMOGATJA A FEJLESZTÉST

A sportlétesítmény építésére az AQUA SE pályázott. A
beruházással kapcsolatosan tavaly városi, közgyûlési dön-
tés is született: Nyíregyháza támogatja a TAO-s fejlesz-

SZERETETT VÁROSUNK NYÍREGYHÁZA (VI.)
SZATKE ZOLTÁN BÜSZKE ARRA, HOGY A SPARTACUS JÁTÉKOSA LEHETETT

Néhány hónapja a futballszurkolók az egyik internetes
portálon szavazhattak, kivel azonosítják a nyíregyházi fut-
ballt. Nagy fölénnyel Szatke Zoltán lett a gyõztes. A Szpari
ikonikus játékosa tavaly volt 50 esztendõs, és még min-
dig futballozik! Sõt, õsztõl ismét a Szpari játékosa lesz, a
Nyíregyháza Spartacus második csapatában szerepel majd
a megyei III. osztályú bajnokságban. 406 mérkõzés, 36
gól, négy alkalommal feljutás az élvonalba, ott 129 meccs.
Mindez Szpari-mezben.

– Nyíregyházán születtem, itt nevelkedtem, és egy per-
cig sem volt kérdéses, hogy melyik felnõttcsapatban sze-
retnék majd játszani. Boldog voltam, amikor magamra
húzhattam a Szpari mezét, hogy a Városi Stadionban játsz-
hatok. Voltak ugyan ajánlataim Belgiumból, a Ferencvá-
rostól és Debrecenbõl is, de maradtam. Szerettem, szere-
tem Nyíregyházát – mondta Szatke Zoltán.

HARMINC ÉV SZPARI-MEZBEN

A védõ 13 éves korában került Nyíregyházára, és mind-
össze öt év volt, amikor nem kötõdött a Szparihoz! Két
évig a Volán Dózsában játszott fiatalként, majd két év ka-
tonai szolgálat következett. Késõbb egy fél évet volt
Tiszavasváriban, egy másik felet Demecserben. Több mint
harminc évet pedig a Spartacusnál!

– A meccsek, vagy az edzések után nem tudtam úgy
végigsétálni a városon, hogy ne állítottak volna meg ide-
genek vagy éppen ismerõsök. Az egykori „B” közép tag-
jaival ma is nagyon jó a viszonyom, rengeteg szeretetet
kaptam. Nyíregyháza egy rohamosan fejlõdõ város, a szín-
ház, Sóstó, a strand, az állatpark évek óta az ország leg-
jobbjai között van – mesélte a legendás játékos.

ISMÉT A PÁLYÁN

A megyei III. osztályú bajnokságban nem a védõ lesz
az egyedüli rutinosabb játékos, több olyan fiatal tréner dol-

gozik jelenleg a Szpari utánpótlásában, akik tavaly is ját-
szottak megyei csapatokban. A keret többi tagja viszont
fõként utánpótlás-játékosokból áll majd. Szatke Zoltán évek
óta irányítja fiatalok edzéseit.

– Edzõként rendszeresen szembesülök azzal, hogy fia-
tal, tehetséges játékosokat elcsábítanak más csapatok.
Sajnos ilyenkor nem kérdeznek meg sem a szülõk, sem a
gyerekek. Aztán 1–1,5 év múlva sokan visszajönnek, mert
nem azt kapják máshol, mint amit ígértek nekik. Nyíregy-
házán jelenleg jó képzés folyik a sport területén – és itt
nem csak a focira gondolok. A körülmények megfelelõek,
és rövidesen egy korszerû akadémia, egy új stadion épül-
het, így minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy egy-egy
fiatal elérje céljait. Ha pedig ezt Nyíregyházán a felnõtt-
csapatban tehetik meg, az töltse el õket büszkeséggel –
tette hozzá a labdarúgó.

A látványos építkezés madártávlatból

tést, a beruházáshoz a területet, ingatlant a megyeszék-
hely adta. Amint megtörténik az uszodának a használatba
vétele, a létesítmény önkormányzati tulajdonba kerül. A
beruházás mintegy 2 és fél milliárd forintból valósul meg.
Ennek 750 millió forint az önereje, ám a város ezt az össze-
get is megkapja: a magyar kormány támogatja a fejlesz-
tést. A két medence mellett természetesen lesznek öltö-
zõk, valamint egy közel 300 fõs lelátó is helyet kap majd
az épületben. A létesítmény nettó alapterülete több mint
4300 négyzetméter.

Már van olyan rész, ahol lerakták a padlófûtés csöveit,
máshol pedig csempéznek. Az 50-es medencénél például
hamarosan elkészül az elsõ versenypálya burkolása. De (Szerzõ: Dér Vivien)

Elkezdõdött a medencetér burkolása

ÚTJAVÍTÁSOK
A HÍMESBEN

Javában zajlik a nagyfelületû útjavítási program a
város területén. A július 2-án megkötött szerzõdés alap-
ján a Strabag Általános Építõ Kft. átvette a munkaterü-
letet és folyamatosan, ütemtervnek megfelelõen halad
a kivitelezés.

A több mint 20 utcát érintõ projekthez kapcsolódó-
an már elkészültek a kijelölt felújítási szakaszok példá-
ul a Hímesben a Gém, Fürj, Rigó utcákon. Ezen város-
részben 2015-ben indult el az útfelújítási programja az
önkormányzatnak, azóta minden évben folytatódik az
elkezdett felújítás több utcában is. Ez a felújítás önkor-
mányzati saját forrásból valósul meg.

Dr. Kovács Ferenc a téma kapcsán szerkesztõsé-
günknek elmondta: – Azért az megmosolyogtató,
amikor Jeszenszki András képviselõ úr – aki ezeket a
fejlesztéseket sem szavazta meg a közgyûlésben, sõt
ahelyett, hogy tenne ezek megvalósításáért, még ok
nélkül hergeli a körzetében lakókat a beruházások
kapcsán – a munkák végeztével már azt a saját sike-
reként beállítva, fotókkal illusztrálva mutatja az ott
élõknek a Facebook-oldalán.

Az idei évben ennek a programnak a keretében több
mint 20 000 négyzetméteren újul meg az úthálózat, mely-
re a rendelkezésre álló keret nettó 130 millió forint. Az
érintett utak kijelölése lakossági jelzések, illetve a NYÍRVV
útellenõri szolgálatának ellenõrzései alapján történt.

Útjavítás a Gém utcán

Szatke Zoltán
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HELYZETJELENTÉS AZ ÚTÉPÍTÉSEKRÕL
A Naplóban folyamatosan tájékoztatjuk az olvasókat

az éppen aktuális út- és kerékpárút-építési, illetve -felújí-
tási munkálatokról, most is a városházi sajtószolgálat hely-
zetjelentésébõl válogattunk.

DOLGOZNAK 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-
dõdött. Elõreláthatólag még 2 hétig lesz a belváros felé
vezetõ félpálya lezárva, ez idõ alatt a forgalmat az Eper-
jes utcai keresztezõdésnél a szervizútra terelik. A felújí-
tási munkálatok ideje alatt a szervizút Eperjes utca és
Kosbor utcai körforgalom közötti szakaszán egyirányú
forgalmi rend van érvényben, a belváros irányába. A ki-
vitelezés következõ szakaszában a másik félpálya lesz
korlátozva 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.

JÓ ÜTEMBEN HALAD

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.

MEGÚJULÓ UTCÁK

 Mérsékelt forgalomkorlátozás mellett halad a forgalom
a Kalapos és a Rezeda utcákban. Útalapkiszedés és
útalapépítés zajlik az útszakaszokon.

Útalapkiszedési és útalapépítési munkálatokat végez-
nek a Nád utcán is. A jelenlegi munkafázisban mérsékelt
forgalomkorlátozásra kell számítani.

Forgalomkorlátozás mellett szegélyrakási munkálatokat
végeznek a Naspolya közben.

Sóstóhegyen a Jázmin köz útépítési munkálatainál je-
lenleg csapadékcsatorna-építés folyik. Az Aranykalász so-
ron padkarendezési munkálatokat végeznek.

Oroson a Borostyán utcában befejezõdtek a munkála-
tok, a Babér utcában csapadékcsatornát építenek félpá-
lyás korlátozás mellett.

A Simonyi Óbester utcában, jelenleg az útalap bontása
és építése zajlik, félpályás korlátozásra kell számítaniuk
az arra közlekedõknek.

Az Izabella utca járdafelújítása elkészült.
Az Ószõlõ utcán bontási munkálatok zajlanak, a Tas

utcai parkolók egy része le van zárva, a munkálatok miatt
nem lehetséges a parkolás.

KERTVÁROSI MUNKÁLATOK

A Legyezõ–Dugonics utca fõpálya aszfaltozása zajlik a
Rozsnyó csomóponttól a Derkovits utca irányába, ezt kö-
vetõen az útcsatlakozások, járdák aszfaltozása követke-
zik lokális sávos terelõk kihelyezésével. A Fészek utcától
a Szélsõbokori útig tartó egyirányúsítás, valamint az álta-
lános forgalomkorlátozás a Legyezõ–Dugonics utcákon
továbbra is életben van. Az aszfaltozással érintett kisebb
lokális területek kivételével az utca teljes szakaszában jár-
ható.

A munkálatok idején valamennyi helyszínen kérik a
közlekedõk, a gyalogosok és a gépjármûvezetõk türelmét
és megértését, s hogy az érintett szakaszokon fokozott fi-
gyelemmel közlekedjenek.

Az Ungvár sétány parkolói is új aszfaltburkolatot kapnak

DR. FAZEKAS ÁRPÁD
(1924–2019)

zó publikáció. Kuta-
tási és szervezési te-
vékenységének ered-
ményeként összesen
25 emléktáblát he-
lyeztek ki Nyíregyhá-
zán és a megye más
településein.  Sokáig
aktív tagja volt a Tör-
ténelmi Igazságtétel

Megyei Bizottságának is.
50 évvel ezelõtt, 1969. december 5-én,

az akkor 70. évfordulóját ünneplõ Erzsé-
bet Kórház Fazekas Árpád javaslatára vet-
te fel Jósa András nevét. Munkái közül szá-
mos foglalkozik a kórház történetével.
Ezekbõl a mûvekbõl sugárzik a precizitás
és a kórház iránt érzett szeretet.

Az orvostörténeti kutatás pihentette,
szórakoztatta, de elsõsorban gyerekorvos-
nak vallotta magát. Nyugdíjba vonulása
után még 2005-ig rendelt otthonában. Em-
berségéért, szakmai alázatáért mint nyug-
díjas gyermekorvost is sokan tisztelték és
szerették.

Munkásságáért számos kitüntetésben
részesült. 1970-ben a Magyar Orvosi He-
tilaptól Markusovszky-díjat kapott a
Steinberg-féle szûrõvizsgálati módszert is-
mertetõ cikkéért. 1988-ban Nyíregyháza
Város Díszpolgára kitüntetõ címben része-
sült, 1995-ben Magyar Köztársasági Ezüst
érdemkereszttel ismerték el.

Életének utolsó néhány hónapjában sú-
lyos betegsége kényszerítette szeretett kór-
házába, de segíteni sajnos már a lelkes utó-
kor sem tudott rajta. Türelemmel viselt
hosszú szenvedés után, életének 95. évé-
ben, 2019. július 14-én hunyt el otthoná-
ban.

Emlékét kegyelettel megõrizzük.

Dr. Fazekas Árpád hamvasztás utáni
búcsúztatására 2019. augusztus 21-én
11 órakor kerül sor a nyíregyházi teme-
tõ központi ravatalozójában.

Dr. Fazekas Árpád nyugalmazott gyer-
mekgyógyász fõorvos, kardiológus, orvos-
és helytörténész, életének 95. évében,
2019. július 14-én elhunyt.

Dr. Fazekas Árpád 1924-ben született
Csengeren. 1947. július 5-én diplomázott
a Debreceni Orvostudományi Egyetemen.
Budapest 1945-ös ostroma idején, a Budai
Önkéntes Ezred segélyhelyének vezetését
is magára vállalta. Zsidó származású évfo-
lyamtársának, Róna Györgynek fényképes
magyar igazolványt szerzett, akinek így si-
került is megmenekülnie az internálástól.

Hatósági orvostanból 1948-ban, gyerek-
gyógyászatból 1951-ben, gyermekkardio-
lógiából 1980-ban szerzett szakképesítést.
Elsõ munkahelye a debreceni Gyermekkli-
nika volt, majd 1951 novemberétõl 1957
júliusáig Berettyóújfaluban vezette az ot-
tani kórház két osztályát, fõorvosi beosz-
tásban.

1956-ban, a forradalom idején a kór-
házi Munkástanács elnökévé választották,
emiatt a megtorlás idõszakában nemcsak
a kórházból, de a városból is kitiltották, és
mintegy büntetésbõl Kislétára helyezték
körzeti orvosnak; ott kezdett orvostörténeti
kutatásokkal foglalkozni.

1968-ban került a nyíregyházi Jósa And-
rás Kórházhoz, ahol ettõl kezdve majdnem
két évtizeden át, 1987 végéig dolgozott.
1968. december 1-jén, saját eseteibõl 500
szívbeteg gyermek dokumentált adatait
összegyûjtve indította el a Megyei Szívgon-
dozó Intézetet, melyet húsz éven keresz-
tül vezetett.

Orvosi munkája mellett nagyon sokat
foglalkozott közéleti és kulturális témák ku-
tatásával és eredményei publikálásával is.
Egy 2011-ben adott interjújának tanúsága
szerint addig 674 írása jelent meg nyom-
tatásban (melyek közül 20 könyv), ám
ezeknek csak mintegy negyede, 178 volt
orvostudományi cikk, a többi helytörténe-
ti, orvostörténeti, kulturális, illetve az
1956-os forradalom történetével foglalko-
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IDÉN TIZENHÉT ÓVODA ÉS EGY BÖLCSÕDE
KORSZERÛSÖDIK VÁROSUNKBAN

2019-ben egy bölcsõde fejlesztése, valamint 10 óvo-
da energetikai és 7 óvoda komplex korszerûsítése va-
lósul meg Nyíregyházán, 2 projekt keretében, több mint
1,1 milliárd forint értékben.

A Koszorú utcai óvodát is felújítják; a beruházás során
az „Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál III.
ütem” címû projekt keretében megvalósult a homlokzati
és lábazati falak hõszigetelése, a padlásfödém szigetelé-
se, külsõ nyílászárók cseréje is. Pár nap múlva pedig a
napelemes rendszert is kiépítik a tetõn, amely az intéz-
mény teljes áramellátását biztosítja majd; jelentõsen csök-

kennek az energiára fordítandó költségek. A Koszorú ut-
cai óvodánál zajló munkálatokat hétfõn helyszíni szem-
lén tekintette meg dr. Kovács Ferenc polgármester. Ki-
emelte, évekkel ezelõtt döntötték el, hogy önerõbõl, il-
letve pályázatok segítségével felújítják az önkormány-
zati tulajdonú épületeket, köztük az óvodákat, bölcsõdé-
ket – a program jól halad. Dr. Kovács Ferenc hangsúlyoz-
ta: – 2020-ra mind a 34 önkormányzati óvoda, mind a 9
önkormányzati bölcsõde megújul Nyíregyházán, mellyel
több évtizedes lemaradást pótolunk be. Most egyszerre
folyik 17 óvoda és egy bölcsõde felújítása, ebbõl 10 óvo-
dánál van energetikai korszerûsítés is, itt, a kisteleki óvo-
dánál szintén. Kicseréltük a régi nyílászárókat, itt össze-
sen 22 nyílászárót, a homlokzati, tetõ és alapzat szigete-
lése megtörtént és a napelemek is jönnek a héten.

A választókerület önkormányzati képviselõje is azt
mondta, szükséges volt a fejlesztés a Koszorú utcai óvo-
dánál. Mussó László kiemelte: – Az elsõ óvoda 1985-

ben nyílt meg itt, egy csoporttal mûködött 25 fõvel, majd
2000-ben lett egy új épületrész hozzáépítve a régi óvo-
darészhez, így bõvült a létszám is, 50 fõre. Jelentõs fej-
lesztés azonban nem volt. A jelenlegi városvezetésnek
kiemelt célja volt, hogy felújítja a város összes óvodáját;
az én választókerületemben is 3 óvoda újult meg: az
Árpád utcai, a Tünde utcai és ez, a Koszorú utcai óvoda.
És van egy új óvodánk is, a Czuczor Gergely utcán, a
kórház területén!

A munkálatok jó ütemben haladnak a Koszorú utcán,
az utolsó simításokat végzik. Török Edit, a Tündérkert
Keleti Óvoda intézményvezetõje elmondta: – A gyerme-
kek elhelyezését biztonsággal meg tudtuk oldani vala-
mennyi érintett intézménynél. Figyeltünk arra is, hogy
fõleg a nyári zárás alatt történjenek a munkálatok vala-
mennyi óvodánál.

A Koszorú utcai intézményt bruttó 31 millió forintból
korszerûsítik. A kivitelezés augusztus elején befejezõdik.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Dr. Kovács Ferenc polgármester egyeztet a beruházás
kivitelezõivel

Mussó László önkormányzati képviselõ
az intézményvezetõkkel

BABAMASSZÁZST OKTATNAK A SZÜLÕKNEK
A 2013-ban alakult Nyíregyházi Leány- és Nõegylet

Egyesület kiemelt figyelmet fordít a nõk és gyermekek
egészségének megõrzésére. Egyedülálló kezdeményezé-
seik – mint a csecsemõmasszázs-oktatás és az „ajándék-
óra” – középpontjában a szülõ-gyermek kapcsolat erõsí-
tése, a kötõdés mélyítése áll.

A Nyíregyházi Leány- és Nõegylet Egyesület elnökétõl,
Rákóczi Ildikótól megtudtuk, jelenleg a babamasszázs-ok-
tatás zajlik. A tanfolyam öt
foglalkozásból áll, alkalman-
ként 60–90 perces és több
egymásra épülõ elembõl áll
össze, ezek együttes elsajá-
títása fejti ki pozitív hatását.
– Jól bevált és nemzetközi-
leg is alkalmazott techniká-
kat adunk át a szülõknek,
mellyel õk masszírozhatják
gyermeküket. A babamasz-
százs-tanfolyamunk jelentõ-
sége abban rejlik, hogy az
édesanya vagy édesapa ké-
pes legyen elsajátítani a bemutatott tevékenységet. A szü-
lõk által végzett babamasszázs számos jótékony hatása

ismert, többek között segíti a szülõ-gyermek kötõdés el-
mélyülését, a szervezet kiegyensúlyozott mûködését, az
idegrendszer érését, az immunrendszer erõsítését, ko-
raszülöttek esetében pedig a súlygyarapodás mértékét
is növelheti – mondta el az egyesület elnöke, Rákóczi
Ildikó.

A nyíregyházi egyesület programjainak célja, hogy hoz-
zásegítsék a szülõket ahhoz, hogy a lehetõ legtöbbet te-
hessenek gyermekük egészséges fejlõdése érdekében.

Dr. Rákóczi Ildikó

ÚJ BUSZVÁRÓK
SZÉPÍTIK A VÁROST

Már a város több pontján használatba vették az utasok
a modern, az új buszok színvilágához igazodó fedett

buszvárókat
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A REFORMÁTUSOK GYÜLEKEZETI KÖZPONTJA
SÓSTÓHEGYEN

Kulcsár Attila, Ybl-díjas építész Naplós sorozatában a
közelmúlt évtizedeinek épületeit veszi sorra. Most is tart
szokott módon néhány lépés távolságot az elemzett mû-
tõl, amit leginkább a megszületése óta eltelt idõ segített,
hiszen a koncepciója a vérében van. Elõbb-utóbb ugyan-
is sorra kellett kerülnie egy-egy olyannak, amit õ álmo-
dott a nyírségi homokra. A sóstóhegyi református temp-
lom is ilyen, így egyszerre „szemlézõ és szemlézett” ez-
úttal.

Sóstóhegy a város vigalmi negyede mellett, a homok-
hátak szõlõskertje volt a filoxéravész elõtt, majd az al-
máskertje lett utána. De amikor Nyíregyházához csatol-
ták, jó tömegközlekedési kapcsolatai és komfortja miatt
egyre több állandó lakója lett. Ma már közel ötezren mond-
ják magukat sóstóhegyinek, pedig munkahelyük a város-
ban van. Sóstófürdõ a hétvégi házaival is fokozatosan la-
kóterületté vált és elöregedtek a lakói.

IGÉNYELTÉK AZ IMÁDSÁGOS HELYEKET

A vallásosak vasárnaponként bejártak a belváros temp-
lomaiba, de egyre égetõbb igényként jelentkezett a köze-
lebbi imádságos hely létrehozása. Papp János – az akkori
orosi plébános – vette elõször észre az igényt, aki itt is
misézett az általános iskola tantermében. A hívek régi
óhaja teljesült, amikor Seregély István érsek úr támogatá-
sával az Úttörõ utcán felépült a kis templomocska 1991-
re a sóstóhegyi katolikusok számára, nagy társadalmi
összefogással. A reformátusok, a nyitott és családbarát

nyarulata miatt a mindkét irányból iránytûnek látszó to-
rony lehetõségét hordozta, mint a város legtöbb templo-
ma, a városba vezetõ utak felõl nézve. A püspökség is
támogatta a millecentenárium alkotásaként, és elkezdõ-
dött annak a református centrumnak a kialakítása Sóstón,
amely ma már egy paplakkal és a Kálvineum nevû szoci-
ális otthonnal belakta a telek szigetét, és mára a hívek
által telepített diófasorral a zajvédelme is megoldott. Az
építkezést Sipos Kund Kötöny esperes úr koordinálta és
pásztorolta.

HAL FORMA, HAJÓ MELLETTI TORONNYAL

A templom alaprajza hal formájú, a tornya a hajó mel-
lett áll, és az erdélyi, felsõ-tiszavidéki haranglábak vala-
milyen modern változata. A kultikus épületeken semmi
sincs véletlenül. A hal az elsõ keresztények szimbóluma
volt a Római Birodalom üldöztetései idején. Ez a jel utalt
házaikra, azonosította híveiket. Az ICHTHIS görög szó,
jelentése hal, de egyúttal a „Jézus Crisztus, Isten fia, Meg-
váltó” rövidítése. Hogy egy ezredfordulós templom miért
választotta ezt az õsi jelképet? Talán mert utalás akar  len-
ni a közös keresztyén gyökerekre. Az épülethez aszim-
metrikusan hozzáépített harangtorony is a reformáció ül-
döztetéseinek idejét idézi, amikor II. József türelmi rende-
lete után már templomot is építhettek maguknak az olyan
közösségek, ahol legalább 100 református vagy evangéli-
kus vallású hívõ élt. Ezután se engedték sokáig, hogy tor-
nyot építhessenek rá, és hogy bejáratuk közterületrõl nyíl-
jék. A régi református templomokon csak akkor volt to-
rony, ha korábban katolikus alapítású volt. A török világ
után a falvak elnéptelenedtek, majd jöttek az új tulajdo-
nosok, és földmûveseket csábítottak a birtokaikra – akik,
mint a Nyíregyházára behívott tirpákok – például evangé-
likusok voltak. Döntõ volt a hûbérúr hite is. „Akié a határ,
azé a vallás” – volt az általános gyakorlat. A haranglábak
utólag épülhettek a templomhajók mellé, ha egy olyan
kegyúr vagy fejedelem lett a település ura, aki maga is
protestáns volt. A mai református templomok erre a kor-
szakra utalnak különálló tornyaikkal. De az is motiválja a
református templomépítõket, hogy szeretnének új stílust
kialakítani maguknak, eltérni a katolikusok sokszor ba-
rokk hagyományaitól, melynek egyik jellemzõje a szim-
metria és a díszítettség. A sóstóhegyi is ezt a hagyományt
idézi.

ÉRDEKESSÉG: PINCESZINT

A templom másik érdekessége, hogy pinceszintje van.
A középkori katolikus templomokban szokás volt a szen-
tély alá altemplomot, vagy valamilyen kriptát építeni. Itt
õrizték a szentföldrõl hazahozott ereklyéket, vagy egy-egy
szent szarkofágját. Itt nem ezért készült. A templom he-
lyén lévõ szeszgyári gödröt be kell temetni, ha ott a temp-
lom helye. A feltöltésre nem tanácsos alapozni. Ilyenkor a
ház alapjai lemennek a teherbíró altalajig. A földfeltöltés

helyett a tervezõ egy pinceszintet alakított ki az alapfalak
között. Ide került a gyülekezeti terem és a kiszolgálóhe-
lyiségek. A példát Nagyváradon találták, amikor is megte-
kintették a vasútállomás melletti Rét templomát, amely a
háborús bombatölcsérek miatt kapott pincét. Annak a ter-
vezõje a méltatlanul elfelejtett Szeghalmy Bálint, a mis-
kolci deszkatemplom tervezõje, Kós Károly kortársa és
követõje. A sóstóhegyi református templom ezért is idézi
ezt az organikus iskolát, természetesen modern átiratban.
A torony „szoknyája” földig ér, és falazott magja van, mert
ez egyúttal a karzati feljárat lépcsõháza is. A kis templom
a szószékre szerkesztett kagyló, a reformátusoknál az ige-
hirdetés és annak magyarázata a szertartás lényege. A te-
tõforma belül is követi a hajlított, hal-hátat látszó bordái-
val, statikusa Nagy László volt, építésze Kulcsár Attila. A
tetõ gerincén az uszony-asszociáció a szószék feletti be-
világító ablak.

ORSZÁGZÁSZLÓVAL A MILLENNIUMRA

A templom az ezredfordulóra lett kész, és a nevezetes
dátum miatt is eszébe jutott egy helybeli õslakosnak a te-
lepülésrész eltûnt Országzászlója, és azt is felállították a
templom elõkertjében. A trianoni béke évfordulóján nem
felesleges felidézni ennek a mementó mozgalomnak az
eredetét. 1928-ban Budapesten felavatták az elsõt, és ez
akcióvá szélesedett. A Szent István-i Magyarországra em-
lékeztette a nemzetet a trianoni trauma után. Nyíregyhá-
zán 1934-ben állították fel Osváth Imre szobrát, amelyet
irredentának minõsítettek szellemisége miatt a háború után
mindenhol – és városunkban is eltávolítottak. Az emlék-
mûveket a régi kettõs-keresztes középcímer ékesítette, és
rúdján – a trianoni békére emlékezve – mindig félárbócra
eresztett országzászló lengett. A városközponti szobor
azóta sem faragtatott meg újra, de Sóstóhegy népe felállí-
totta a saját régi országzászlóját a templom elõtt, amelyet
Kulcsár Írisz Szent István bronzból öntött koronája díszít,
és ez ellen nem lehet senkinek sem kifogása.

KOMPLETT ÉPÜLETEGYÜTTES

A templom mellett illeszkedõ paplak épült, az együttes
középsõ láncszemeként, és a telek elkeskenyedõ részén a
Kálvineum nevû Idõsek Otthona áll. Az együttes lépcsõhá-
zi tömegeivel folytatja a kultikus épület tornyos ritmusát, és
fehér plasztikus szárnyai a közút felõl is változatos karak-
tert adnak a modern épületnek. Mindamellett a szobái a
védett oldalon sorakoznak, az üdülõterület részeként, an-
nak látványával adnak megnyugvást a megfáradt lakóinak.
A konyha-étterem íve a halforma rokona, mely a ház lakói
mellett, a környék rászorulóinak ellátását biztosítja az ét-
kezésben. A modern építészeti együttes léptékét, harmóni-
áját és karakteres megjelenését a korábban odatelepült ben-
zinkút sem zavarja meg, mert a természet zöldje ágyazza
be a teremtõnek kedves épületeket, és biológiájában nincs
különbség abban, hogy az takar, vagy összeköt.

múzeumfalu mûemléki templomában váltak gyülekezet-
té Nagy Sándor erdélyi missziós pap istentiszteletein. Ha-
marosan jelentkezett saját templom építésének igénye
közöttük is. Kezdetben magánházakat néztek ki a hívek
az üdülõterületen templomépítés céljából, de végül is a
tervezõ találta meg a Kemecsei út melletti senki földjét,
mely addig beépítetlen, gazos volt, mély fekvésû telek lé-
vén, a falu és az üdülõterület határán.

ERRE TÖKÉLETES HELYSZÍN

A református egyház megvette a telket a várostól, amit
olcsón adtak el, mert üdülõt nem lehetett építeni rá, köz-
mûve nem volt, és a forgalom zaja miatt nem tûnt kikap-
csolódásra alkalmas helynek. A gödrébe egy valamikori
szeszfõzde csurgalékvize gyûlt össze. Mégis, a forgalom
és az üdülõtelek közötti szigetként az építõk ideális temp-
lomos helynek találták a területet, mert a Kemecsei út ka-
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ÖTSZÁZMILLIÓ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKRE
A Zöld város, az utak, kerékpárút- és óvodafelújítás

mellett idén nyáron korszerûsíti, illetve újjáépíti az ön-
kormányzat a városi szociális intézmények két fontos
objektumát több mint félmilliárdos összegért. Az Õz ut-
cán zöldmezõs beruházás keretében, illetve Nyírszõlõ-
sön, a Kollégium utcán többfunkciós épület korszerûsí-
tése folyik összesen 574 millió forint értékben.

Jászai Menyhért alpolgármestertõl megtudtuk, az Õz
utcán komplex Szociális Alapellátási Központot épít Nyír-
egyháza. – Idõsek, fogyatékosok nappali ellátása, étkez-
tetés, házi segítségnyújtás alközpontja lesz családi házas
övezetben, de mégis bent, a
belvárosban, könnyen meg-
közelíthetõ helyen. A koráb-
ban ott lévõ épületet lebon-
tottuk és egy teljesen új zöld-
mezõs beruházással újat épí-
tünk.

Tavaly a Május 1. téren és
a Körte utcán végzett a vá-
ros hasonló munkákat. A
szociális alapszolgáltatás ré-
sze a fogyatékosok, idõsek
nappali foglalkoztatója, illet-
ve a házi segítségnyújtás,
melynek koordinátorai is ebbe a körbe tartoznak. A há-
lózat infrastrukturális fejlesztése folytatódik most a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív Program támogatá-

sával, illetve az önkormányzat saját erõ felhasználásá-
val.

MULTIFUNKCIÓS ÉPÜLET NYÍRSZÕLÕSÖN

Jászai Menyhért hozzátette: – Nyírszõlõsben, a Kollé-
gium utcán két szociális ellátásnak ad helyszínt a most
megújuló épület. Idõsek nappali ellátása, illetve itt is van
egy házi gondozói körzet, a házi segítségnyújtás és

Városunk szépkorú polgárát, a 90 éves Papp Jánosnét köszöntötték születésnapja
alkalmából. A jubileumi köszöntésen Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõ és
Simai Istvánné, a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa átadták Magyaror-
szág Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának emléklapját
az ünnepeltnek.

gondozásnak az egyik kis alközpontjában vagyunk. Tetõ-
héjazat-csere, nyílászárócsere, a falazat hõszigetelése ké-
szül, tehát alapvetõen egy energetikai korszerûsítésrõl
van szó. Kívül-belül meg fog újulni az épület, amely he-
lyet ad a postának is, tehát egy multifunkciós épületet
korszerûsítünk itt, Nyírszõlõs közepén.

A jelzõrendszeres otthoni ellátás is nagy népszerûség-
nek örvend az ellátottak körében, mely a közelmúltban
közel félszáz készülékkel gyarapodott.

Jászai Menyhért

Az Õz utcán komplex Szociális Alapellátási Központot épít az önkormányzat
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„DIVATBÓL NE SZÜLESSENEK TETOVÁLÁSOK”
Ménesi Antalt kérdeztük a tetoválásról, mit jelent neki

és milyen tanácsai vannak azoknak, akik esetleg most
gondolkoznak azon, hogy egy szép mûvet varrassanak
magukra, amit egész életükben a bõrükön hordanak majd.

– Mit jelent számodra a tetoválás?
– Érzelmek, amik a legmélyebbrõl jönnek. Gondola-

tok, melyeket mások nem értenek. Kapcsolat a belsõ vi-
lággal. Önkifejezés. Emlékek, amik soha nem jönnek vissza
már. Gyász. Idõ, amely a bõrünkön megáll.

– Hogyan lettél tetováló?
– Számos utat bejártam, sok buktatóval, sok nehézség-

gel, kevés segítséggel, sokan sugdosták: „úgysem fog neki
sikerülni”. Ezek ellenére kitartottam, mertem nagyot ál-

modni és meglépni. Kemény munkával dolgoztam meg
az elsõ tetoválógépemért, amit az öcsém indíttatására vá-
sároltunk. Ezek után már csak magamat adtam, a komoly-
ságom és az elhivatottságom a tetoválás felé. Hosszú volt
az út, ahova mostanáig jutottam el. Saját tetoválószalonom
lett. Sokat dolgoztam ezért. Lemondások és alázat nélkül
nem ment volna.

– Van olyan minta, amit kimondottan szeretsz, vagy
nem szeretsz tetoválni?

– Vannak nézeteim, amiket nem adok fel. Úgy gondo-
lom, azok a tetoválások, amelyek tõlem kerülnek ki, sok-
kal többek, mint egy egyszerû tetkó. Ugyanis a mû elké-
szítési menete sokkal másabb, mint egy átlagos tetováló-
szalonban. Így a kérdésre a válaszom: mivel minden min-
tát én tervezek, örömmel készítek el.

– Volt-e valamilyen extrém kérés, vagy olyan, amire
nemet mondtál, esetleg lebeszélted róla a vendéget?

– Aki hozzám jön ötletekkel, van, hogy teljesen mással
távozik, fülig érõ mosollyal az arcán. Ugyanis extrémitás
alatt értem én a teljes képzelõerõ hiányában alkotott ötle-
teket, például a végtelen jel. A mélyére kell ásni, megfej-
teni, beszélgetni, és egyszer csak születik valami... vala-

mi teljesen más, több. A legjobb szakmai ismereteim alap-
ján szoktam ítélkezni és rávezetni vendégeimet (gondo-
lok itt méret, terület stb.) a tökéletes mû érdekében!

– Hol fáj a leginkább és a legkevésbé?
– Általában minden elsõ tetoválásos vendégem meg-

kérdezi. Mikor megérkeznek hozzám, izgatottságot látok
a szemükben, vajon milyen érzés lesz?! Aztán elérkezik a
pillanat, amikor a tû a bõrükhöz ér, pár másodperc után
megállok, felnézek és visszakérdezek: Na? Milyen érzés?
Elmosolyodnak, majd: Ó, ez csak ennyi? Ez nem is fáj...
Megnyugszanak, aztán volt rá példa, aki el is aludt köz-
ben.

– Neked mi a tapasztalatod, van szezonja (tavasz, nyár)
a tetováláskészítésnek?

– Úgy gondolom nincs szezonja, hisz a nagyvilágban is
tetoválnak évközben, például Miamiban, ahol szinte min-
dig nyár van. Viszont a megfelelõ utókezelés sokat szá-
mít, legyen szó bármilyen évszakról is. Ezt a mû végezté-
vel szoktam átbeszélni mindenkivel.

– Mik a mai trendek, színben, motívumban, vagy ab-
ban, hová kérik?

– Fontosnak tartom, hogy divatból ne szülessenek teto-
válások, mert abban nincs megújulás, mûvészet, utánoz-
hatatlanság. Legyen benne tartalom, érzelem, kapcsolat,
kötõdés.

– Mit tanácsolsz azoknak, akik most gondolkoznak te-
továltatáson?

– Mindenféleképpen tudatosítsák magukban, hogy örök
életre szól. A jó minõségû tetoválás luxuscikknek számít,
vagyis ha egy pincében varrnak rád 2000-ért egy Never
give up feliratot, akkor szerintem nagyon rossz helyen
vagy! Ugyanis, aki elõször tetováltat, nincs viszonyítási
alapja. Könnyen befolyásolható, hogy „Jóska olcsón fel-
varrja”, sajnos ebben az esetben hatalmas a fertõzésre a
kockázat, ja és arra, hogy lesz egy elrontott tetoválásod,
ami olyan lelki folyamatokat képes elindítani, ami hatás-
sal lesz az önbizalomra, önértékelésre. Majd pánikolva
hívsz fel, hogy javítsam ki, mert szégyelled. Ennek tudatá-
ban válasszák ki a számukra megfelelõ tetoválót, avagy
tetoválómûvészt.                      (Szerzõ: P. Földi Krisztina)Tóni egyik alkotása

Ménesi Antal munka közben

A TETOVÁLT LÁNY
Tíz éve vannak tetkóim, annak idején még nem iga-

zán nézték jó szemmel. Talán az utóbbi 2-3 évben vet-
tem észre, hogy egyre többen csináltatnak tetoválást.
Jobban elfogadják a munkahelyeken is, nem kell takar-
gatni, és most már inkább dicsérik, mint becsmérlik.

Én is kaptam hideget, meleget a tetoválásaim miatt,
úgy ismerõsöktõl, mint idegenektõl. Nagyapám csak
annyit kérdezett: „Minek az kislányom?” Jó pár évvel
ezelõtt, egy szórakozóhelyen egy fiatalember mondta
nekem, hogy a nõk ne csúfítsák el magukat ezzel. Az
utcán egy idõsebb úr is szóvá tette, hogy amit Isten meg-
teremtett, azt nem lenne szabad így megváltoztatni. Azt
szoktam ezekre mondani, az én testem, amivel azt csi-
nálok, amit akarok, és ettõl nem leszek más vagy
rosszabb ember. Tudom, régen a börtöntetoválások miatt
úgy gondolták, hogy akinek van, az csak gonosz lehet,
a filmekben is általában a negatív szereplõket ábrázol-
ják így. Pedig sok kultúrában megtalálhatóak a törzsi
tetoválások... Persze pozitív visszajelzéseket is kapok,
hogy milyen szép, és érdeklõdnek, ki csinálta. A ked-
venc kérdésem, hogy „nem fájt”? Naná, hogy fáj, hi-
szen „megszurkálnak”, de kibírható, feltéve, ha nem
vagyunk túl érzékenyek és nem félünk a tûtõl.

Sokan kérdezik, hogy minek az? Nem fogod meg-
bánni? Hogy nézel majd ki öreg korodban? Minek?
Mert szép. Nekem legalábbis az. Én is kérdezhetném,
hogy egy festmény miért kell a falra? Vagy miért kell
luxusautó, drága ékszerek? Én legalább majd viszem
magammal a tetoválásaimat a sírba... Megbánni azért
nem fogom, mert olyan motívumokat varratok magam-
ra, amiket szeretek, szép virágokat, állatokat. Öreg
koromban pedig ugyanúgy nézek majd ki, mint az a
sok-sok ember, akinek vannak a testén ilyen alkotá-
sok. Mert szerintem ezek azok, nagyon nagy kézügyes-
ség kell hozzá és sokszor olyan élethûek, hogy szinte
megszólalnak.                       (Szerzõ: P. Földi Krisztina)

JEGYZET
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Július 26., péntek 20.30 A púpos (Magyarock Dalszínház), Szabadtéri Színpad

Július 30., kedd 19.30 Többszemközt: Munkácsi Anitával és Nagyidai Gergõvel, Bérletszünet, Bencs Villa

Július 31., szerda 20.30 Egy asszony illata (Szabadtéri Mozi), Szabadtéri Színpad

Augusztus 3., szombat 20.30 A miniszter félrelép (Bánfalvy Stúdió), Szabadtéri Színpad

SZABOLCS MEGYE LORDJAI A RÓZSA-
KERTBEN ÉNEKELNEK

Dolhai Attila egyik legrégebbi színházi fellépése a Ró-
zsakert Szabadtéri Színpadon volt, ahol a Musical Szín-
ház kiváló Jézus Krisztus Szupersztárjában játszott. Most
a VIDOR Fesztivál alatt barátaival együtt itt ad koncer-
tet Szabolcs megye lordjai és a miladyk címmel.

– Adventkor Nyíregyházán koncerteztünk Janza Katus-
sal, s akkor merült fel, hogy olyan sok énekes származik
ebbõl a megyébõl, jó lenne, ha együtt is fellépnénk itt –
nyilatkozta lapunknak a mûvész. – Ami az erõssége, az a
gyengéje is a dolognak, hiszen nagyon nehéz úgy egyez-
tetni, hogy mindenkinek megfeleljen az idõpont. Elõször
Vásárosnaményban adtunk koncertet, Gubik Petra, Kata,
Mészáros Árpád Zsolt, Nagy Sándor, Szerényi László és
én.

BÜSZKÉK VAGYUNK RÁ, HONNAN JÖTTÜNK

A Szabolcs megye lordjai és a miladyk nevet választot-
tuk, hiszen büszkék vagyunk arra, honnan jöttünk. Azt is
példázza az utunk, hogy bárhonnan érkezve el lehet érni
az álmainkat, s nem szabad elfelejtkeznünk a gyökere-
inkrõl. Ha megtudjuk, hogy valaki ajaki, fényeslitkei,
kisvárdai vagy nyíregyházi, akkor egyfajta összekapasz-
kodás jön létre köztünk; jobban megértjük egymást. Kicsit
késve kezdtük el szervezni a közös fellépéseinket, de így
is a megyében négy helyre eljutunk az idén, s reméljük,
jövõre ez a sorozat folytatódhat.

A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ MÛVÉSZE

Mint elmondta, Nyíregyházán Gubik Petra, Janza Kata,
Mészáros Árpád Zsolt, Nagy Sándor, Szerényi László és õ
koncerteznek. Valamennyien színházakban lettek sikere-
sek, így felcsendülnek majd musicaldalok, de nosztalgi-
kus számok is az Illéstõl az LGT-n keresztül Kovács Kati és
Cserháti slágerekig. Kiváló zenészekbõl álló élõ zenekar

játszik mögöttük. A táncdalfesztiválok hangulatát éppúgy
vissza tudják idézni, mint az Eddát vagy a Karthagót. Min-
denkinek van szóló dala is, de gyakran énekelnek együtt,
mert ezt tartják igazán fontosnak. A Budapesti Operett-
színház mûvészének Ajakon és Kisvárdán is élnek roko-
nai, akikkel idõnként találkozni szoktak. Erre is jó lehetõ-
séget teremt Attiláék Ajaki Napokon való fellépése. Vissza-
térve mindig megnézi a házukat, szót vált Bözsi nénivel,
ha találkozik vele. Úgy érzi, az itt töltött gyermekévek meg-
határozták a személyiségét. Az ajakiak büszkék a népvi-
seletükre. Egy alkalommal az Operettszínház egyik elõ-
adására ebben jöttek el. Velük volt egy zenekar is, s a teát-
rum elõtt összehoztak egy remek „flashmobot”.

CÍMSZEREPLÕ LESZ A JÁNOS VITÉZBEN

– A nyíregyházi Szabadtéri Színpad nagyon emlékeze-
tes számomra, hiszen egyik legelsõ színházi fellépésem
ehhez a helyhez kötõdik – folytatta. – Annás fõpap szere-
pét játszottam a Molnár László által rendezett Jézus Krisz-
tus Szupersztárban olyan kiváló partnerekkel, mint Szomor
György, Makrai Pál vagy Serbán Attila. Augusztus 29-én
módom lesz itt kicsit nosztalgiázni is. A Madách Színház-
ban szeptemberben mutatjuk be a Once (Egyszer) címû
musicalt, novemberben pedig az Operettszínházban a Já-
nos vitézt, Bozsik Yvette rendezésében, amiben a címsze-
repet fogom játszani. Remélem, hozhatok majd valamit a
szabolcsi Kukorica Jancsiból is a színpadra!

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)Dolhai Attila
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57. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYÛLÉS:
A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL NYÍREGYHÁZÁN

A fenntarthatóság és a klímaváltozás okozta gazdasá-
gi, nemzetgazdasági és társadalmi kihívások adják a köz-
ponti témáját az idén 125 éves Magyar Közgazdasági
Társaság (MKT) éves konferenciájának. Az 57. Közgaz-
dász-vándorgyûlésre 800–900 szakembert vár 2019. szep-
tember 5. és 7. között a Nyíregyházi Egyetemre a Kár-
pát-medencébõl és a visegrádi országokból az MKT. A
háromnapos tanácskozás elõadói között ott lesz Áder
János köztársasági elnök, Matolcsy György jegybankel-
nök és Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök-
helyettes is.

A hazai közgazdász szakma legnagyobb éves konfe-
renciája öt év után tér vissza ismét a szabolcsi megye-
székhelyre. Akkor az uniós tagságunk tízéves évfordulója
adta a konferencia központi témáját. Idén a környezeti-
társadalmi fenntarthatóság és a klímaváltozás elleni küz-
delem témája köszön vissza a szeptember 5-i nyitó és a
szeptember 7-i záró plenáris ülés, valamint a szeptember

6-i szekcióülések programjában és elõadásaiban is. A ple-
náris ülések elõadói között megerõsítette részvételét Áder
János köztársasági elnök, Matolcsy György jegybankel-
nök, Varga Mihály pénzügyminiszter, Bártfai-Mager And-
rea nemzeti vagyon kezeléséért felelõs tárca nélküli mi-
niszter, Nagy István agrárminiszter, Domokos László szám-
vevõszéki elnök, valamint Bertrand Bonhomme, a Miche-
lin Group fenntarthatóságért felelõs globális igazgatója is.

A hét egész napos szekció több mint száz elõadója olyan
témákat jár majd körbe, mint az államháztartás és a bank-
rendszer fenntarthatósága; a Növekedési Kötvényprogram
eddigi tapasztalatai; az azonnali fizetési rendszer beveze-
tésének aktualitásai; de szó esik majd a munkaerõhiány-
ról mint a versenyképességet hátráltató tényezõrõl; a klí-
maváltozás várható hatásairól az agrárágazatban; az EU-
ban várható változásokról; innovációról, mesterséges in-
telligenciáról, robotizációról; a startupok számára kedve-
zõ üzleti környezet feltételeirõl; a sport gazdaságtanáról
vagy éppen a színházak fenntartható finanszírozásáról.

MEGÚJUL A NYÍREGYHÁZA–
KÓTAJ ÖSSZEKÖTÕ ÚT

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program keretein belül or-
szágosan több mint 526 kilométernyi út teljes körû
felújítását indította el. A program egyik elemeként
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 3822-es jelû út
közel 5,5 kilométeres szakaszán a kivitelezési mun-
kák folyamatban vannak.

A fejlesztés elõreláthatóan 60 napot vesz majd
igénybe. A Nyíregyháza–Kótaj összekötõ út teljes körû
felújítása során a kivitelezõk a burkolat profilmarásá-
ról, az új kopóréteg terítésérõl, az új tartós burkolati
jelek felfestésérõl, 7 autóbuszöböl-pár le- és felszálló-
peronjainak átépítésérõl, valamint a sérült úttartozé-
kok cseréjérõl és a vízelvezetõ, szikkasztó árkok tisz-
tításáról is gondoskodnak. A beruházások megvaló-
sulását követõen nõ a forgalombiztonság, nagymér-
tékben javul az út szolgáltatási színvonala és az uta-
zási idõben is rövidülés lesz tapasztalható.

TÖBB ÓVODA ÉS EGY BÖLCSÕDE IS MEGÚJUL
ÚJABB NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KORSZERÛSÖDNEK!

Javában tart az „Óvodafejlesztés Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem” címû
pályázat megvalósítása. TOP-os forrásból egy böl-
csõde és nyolc óvoda komplex korszerûsítése való-
sul meg.

Újabb nevelési intézmények korszerûsödnek váro-
sunkban a több mint 901 millió forintos, „Óvodafejlesz-
tés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nál II. ütem” címû TOP 6.2.1-16-NY1-2017-00003 azo-
nosítószámú pályázat keretében. Egy bölcsõde és nyolc
óvodaépület felújítása kezdõdött idén tavasszal. A pro-
jekt célja az óvodai és bölcsõdei ellátáshoz való hozzá-
férés javítása és a szolgáltatások minõségének fejleszté-
se, a kisgyermeket nevelõk munkavállalásának támoga-
tása, a családok segítése. Az épületek felújítása, vala-
mint az óvodai neveléshez szükséges eszközök beszer-
zése.

9 INTÉZMÉNY ÚJUL MEG

A fejlesztés érinti a 14. sz. Bóbita Bölcsõdét, az
Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézményét a Tas ut-
cán, a Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintéz-
ményét, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Te-
lephelyét, a Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tag-
intézményét, a Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tag-
intézményét, az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmo-
soly Tagintézményét, az Eszterlánc Északi Óvoda
Gyöngyszem Tagintézményét, valamint a Tündérkert
Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézményét. Utóbbinál a
kivitelezõ kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljá-
rás eredménytelen lett, ezért a felújítás ott 2020-ban in-
dul majd el.

JELENTÕS EREDMÉNYEK

Eredmény megnevezése Elért eredmény

Fejlesztett bölcsõdei férõhelyek 78 férõhely
Új bölcsõdei férõhelyek 24 férõhely

Fejlesztett óvodai férõhelyek 1086 férõhely

Az épületek belsõ felújítása során a mûanyag lambé-
ria falburkolatokat lecserélik és új belsõ ajtókat raknak
be. Emellett megújulnak a falak és a mennyezetek, új

hideg- és melegburkolattal korszerûsödnek az intézmé-
nyek, illetve az elavult beépített bútorok helyett újak ké-
szülnek. Ezen kívül épületgépészeti és konyhatechnoló-
giai felújítások is történnek. A beruházásnak köszönhetõ-
en az intézmények többségében napelemrendszerek te-
lepítése is megvalósul, valamint akadálymentesítik az in-
tézményeket.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephelyén
kívül külsõ munkálatokra is sor kerül: a meglévõ tetõ-
héjazatot, a szigetelés nélküli vályog tartófalakat elbont-
ják, a födémszerkezet kiváltásával pedig új tégla áthida-
lókat építenek. A Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri
Tagintézményében is zajlanak külsõ munkálatok: a köz-
ponti épületben a tetõfedés cseréjét végzik, valamint meg-
újul a külsõ homlokzat. Az Eszterlánc Északi Óvoda Szék-
helyintézményében pedig többek között egy új tornaszo-
ba is épül. A pályázatnak köszönhetõen a bölcsõdei-óvo-
dai neveléshez szükséges eszközök beszerzése is megva-
lósul, összesen bruttó 51 millió Ft értékben.

JELENLEGI ÁLLAPOTOK

A 14. sz. Bóbita Bölcsõdénél a tervezett 2 új csoport-
szoba elkészült, ez 24 új férõhelyet jelent. A többi cso-
portszobában zajlik a burkolás, glettelés, festés és a nyí-
lászárók cseréje. A bútorok beépítése a hetekben fog el-
kezdõdni.

Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmény (Nyíregy-
háza, Tas u. 1–3.)

2 csoportszoba elkészült, a többi csoportszobában zaj-
lik a burkolás, glettelés, festés és a nyílászárók cseréje. A
bútorok beépítése a hetekben fog elkezdõdni.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (Nyír-
egyháza, Kassa u. 27.)

Zajlanak a külsõ munkálatok, a tetõfedési munkák 70
százalékban elkészültek, jelenleg a külsõ hõszigetelé-
sen dolgoznak a szakemberek. A belsõ gépészeti mun-
kálatok július közepéig teljesen elkészülnek, a belsõ
falak le vannak vakolva, jól halad az aljzatbetono-
zás.

Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagin-
tézmény (Nyíregyháza, Benczúr tér 20.)

Zajlanak a külsõ munkálatok ezen a helyszínen
is, a tetõ cseréjével és a bádogozással. Az új kiala-

kítású épületrész (tálalókonyha) zsaluzási, födémbeto-
nozási munkái elkészültek. A nyílászárók cseréje, a belsõ
glettelés, festés történik jelenleg.

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintéz-
mény (Nyíregyháza, Tõke u. 3.)

1 csoportszoba teljesen elkészült. Az épület többi ré-
szében a gépészeti, villanyszerelési, belsõ festési mun-
kákon dolgoznak a szakemberek. A bútorok beépítése
a hetekben fog elkezdõdni.

Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény
(Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14.)

A felsõ szinten elkészült a tornaterem, valamint az
irodák. Az épület többi részében a gépészeti, villany-
szerelési, belsõ festési munkákon dolgoznak a szakem-
berek. A bútorok beépítése a hetekben fog elkezdõdni.

Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintéz-
mény (Nyíregyháza, Etel köz 13.)

1 csoportszoba és a tornaterem elkészült. Az épület
többi részében a gépészeti, villanyszerelési, belsõ festé-
si munkákon dolgoznak a szakemberek. A bútorok be-
építése a hetekben fog elkezdõdni.

Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény
(Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27.)

2 csoportszoba és a folyosó burkolása elkészült. Az
épület többi részében a gépészeti, villanyszerelési, bel-
sõ festési munkákon, valamint a kerítés festésén dolgoz-
nak a szakemberek. A bútorok beépítése a hetekben fog
elkezdõdni.

Van, ahol még fúrnak, faragnak, de a munkálatok jó
ütemben haladnak valamennyi helyszínen – a kivite-
lezés minden intézmény-
ben befejezõdik
a u g u s z t u s
végére!
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Július 28., vasárnap 18.00 Fatum Nyíregy-
háza–Békéscsaba nõi röplabdamérkõzés
ismétlése

CÍMVÉDÉS A STRANDFOCI TORNÁN EDZÕTÁBOR UTÁN A SPARTACUS
Több mint negyven csapat nevezett a

Fatum Property Kupa strandfoci tornára.
Nagy csatákat vívtak az együttesek Sóstón.

Négy napon át tartott a Sóstó-Gyógyfür-
dõk Zrt. – Nyíregyházi Sportcentrum
Strandfoci Fesztivál, a Fatum Property Ku-
páért. A nõknél az elsõ nap a Nyíregyháza
Spartacus gárdája nyert, a férfiak viszont
további három napon harcoltak, hogy el-
döntsék a végsõ sorrendet. Végül a csoport-
meccsek és a kieséses szakasz után a Real
TA-TE 4:1-re nyerte a döntõt a Standox Ju-
nior ellen, és megvédte címét, és zsinór-
ban harmadszor gyõzött, összesítésben
pedig a nyolc tornából ötöt nyertek meg.
Így végleg elvihették a serleget.

– A hatszáz résztvevõ mellett minden-
nap rendszeresen körbe állták nézõk is a
pályát és nézték a mérkõzéseket, így egy
nagyon jó hangulatú és sikeres rendezvényt
tudhatunk a hátunk mögött. Sportszerûek

voltak a meccsek, de a játékvezetõknek
néhány figyelmeztetést ki kellett osztani-
uk. Ez egy turisztikai program is lett az el-
múlt években Nyíregyházán, hiszen sokan
családtagokkal együtt érkeztek Sóstóra, és
egy teljes hetet itt töltöttek – mondta Dajka
László fõszervezõ.

A Standox junior csapatában apák és fiúk
játszottak együtt, korábbi NB I-es, illetve
NB II-es labdarúgók és fiaik alkottak egy
csapatot, és meglepetésre a döntõig jutot-
tak. A harmadik helyért a Balla Bau Cigánd
3:1-re legyõzte az Offside Sportcafét, így
bronzérmes lett. Több különdíjat is átad-
tak. A gólkirály Balázsi Péter, a legjobb játé-
kos Kovács Róbert, a legjobb kapus Ádám-
szki Róbert lett.

Hétfõn lezárult a nevezés a Városi Kis-
pályás Bajnokságra, mely augusztus 12-én
kezdõdik, elõtte 10-én rendezik a Vígh Ist-
ván Emléktornát a Városi Stadionban.

KOROSZTÁLYOS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
NYÍREGYHÁZÁN!

Rangos teniszversenyeket rendeznek a
következõ hetekben a szabolcsi megye-
székhelyen. A Korosztályos Bajnokságra
több mint 300 versenyzõ érkezik az or-
szág különbözõ pontjairól.

A MARSO Tenisz Centrum Egyesület
2017. év végén azzal a céllal vette át a te-
nisz club üzemeltetését, hogy Nyíregyhá-
za a hazai tenisz világában is kivívja az
országos hírnevet. Az átvétel óta folyama-
tosan azon dolgozik az egyesület, hogy a
megyeszékhely teniszkedvelõi méltó kör-
nyezetben sportolhassanak. Ennek megfe-
lelõen számos fejlesztésen van túl a tenisz
centrum, amely 2019-ben is folytatódott és
még jelenleg is tart. Az egyesület továbbá
kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás-ne-
velésre, így a nyíregyházi városi rendezvé-
nyeken a legkisebbek is megismerkedhet-
tek a tenisszel.

2018-ban számos versenyt rendezett a
MARSO Tenisz Centrum, amelyek közül ki-
emelkedett a Korosztályos Vidék Bajnokság.
2019-ben nyáron két jeles eseményre is sor

– Már tavaly is történtek fejlesztések a
Vidék bajnokság kapcsán, de most megszé-
pült nézõtér, ledvilágítás, felújított salakos
pályák fogadják a versenyzõket és a szur-
kolókat – mondta dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

Augusztus 5–18. között rendezik Nyír-
egyházán a Korosztályos Országos Bajnok-
ságot, melyre több mint 350 indulót vár-
nak, akik közel 1000 mérkõzésen fogják
összemérni a tenisztudásukat. A kéthetes
versenyen minden korosztály képviseli
magát az ország valamennyi szegletébõl,
és csapatbajnokságot is tartanak. Az OB a
legrangosabb korosztályos rendezvény
Magyarországon, melyre csak a legjobbak
kerülhetnek be.

– Nagyon bízom abban, hogy a 18 éves
kategóriában olyan játékosok is pályára lép-
nek, akik pár hete a Roland Garroson vagy
Wimbledonban játszottak – tette hozzá
Becser Zoltán versenyigazgató.

Az eseményen nyíregyházi teniszezõk-
nek is szurkolhatunk.

Szlovéniában edzõtáborozott a Nyíregy-
háza Spartacus NB II-es labdarúgó-együtte-
se. A csapat több felkészülési mérkõzést is
játszott, és két vereség mellett egy döntet-
len és egy gyõzelem volt a csapat mérlege.

Az egyik legerõsebbnek tartott gárdát, az
arab-emirátusbeli Al-Ittihad Kalbát gyõzte
le a Szpari, azt a csapatot, melynek Dzsu-
dzsák Balázs is tagja. A magyar válogatott

játékos nem lépett pályára a Nyíregyháza
ellen, a mieink pedig a nyáron igazolt Tóth
Barna két góljával 2:1-re gyõztek. A csapat
az edzõtábor során napi két edzéssel ké-
szült, a héten pedig már hazai környezet-
ben hangolódik az együttes az augusztus
4-ei bajnoki rajtra. A Nyíregyháza Sparta-
cus Budaörsön kezd, az elsõ hazai mecs-
csen, augusztus 7-én a Dorog lesz az el-
lenfél. Íme, az õszi bajnoki menetrend:

A 2019–2020. évi Merkantil Bank Liga NB II Férfi Felnõtt
Nagypályás Labdarúgó bajnokság programja

1. forduló Budaörsi SC–Nyíregyháza Spartacus FC 2019. 08. 04. 17:30
2. forduló Nyíregyháza Spartacus FC–Dorogi FC 2019. 08. 07. 17:30
3. forduló Soroksár SC–Nyíregyháza Spartacus FC 2019. 08. 11. 17:30
4. forduló Nyíregyháza Spartacus FC–Békéscsaba 2019. 08. 18. 17:30
5. forduló FC Ajka–Nyíregyháza Spartacus FC 2019. 08. 25. 19:00
6. forduló Nyíregyháza Spartacus FC–Duna Aszfalt 2019. 08. 28. 17:30
7. forduló Kazincbarcika–Nyíregyháza Spartacus FC 2019. 09. 01. 16:30
8. forduló Nyíregyháza Spartacus FC–Vasas FC 2019. 09. 15. 17:00
9. forduló Gyõri ETO–Nyíregyháza Spartacus FC 2019. 09. 18. 19:00

10. forduló MTK Bp.–Nyíregyháza Spartacus FC 2019. 09. 29. 17:00
12. forduló Budafoki MTE–Nyíregyháza Spartacus FC 2019. 10. 06. 17:00
13. forduló Nyíregyháza Spartacus FC–Balmazújváros 2019. 10. 20. 14:30
14. forduló Haladás–Nyíregyháza Spartacus FC 2019. 10. 27. 17:00
15. forduló Nyíregyháza Spartacus FC–Gyirmót 2019. 11. 03. 17:00
16. forduló BFC Siófok–Nyíregyháza Spartacus FC 2019. 11. 06. 13:30
17. forduló Nyíregyháza Spartacus FC–Szeged 2011 2019. 11. 10. 13:30
18. forduló Szolnok–Nyíregyháza Spartacus FC 2019. 11. 24. 13:00
11. forduló Nyíregyháza Spartacus FC–Vác FC 2019. 11. 27. 19:00
19. forduló Nyíregyháza Spartacus FC–Csákvár 2019. 12. 01. 13:00
20. forduló Nyíregyháza Spartacus FC–Budaörsi SC 2019. 12. 08. 13:00
21. forduló Dorogi FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2019. 12. 15. 13:00

Nyíregyháza újabb rangos sportesemény házigazdája lesz. A városházán Becser
Zoltán versenyigazgató (balról), dr. Kovács Ferenc polgármester és Poroszka Norbert,

az MTC Sportegyesület elnöke jelentette be, hogy a megyeszékhely lesz a Tenisz
Korosztályos OB házigazdája

kerül a megyeszékhelyen – jelentették be a
városházán tartott sajtótájékoztatón.

Július 27–29. között rendezik a „Somlai
Sándor Emlékverseny a Ford Vagép támo-
gatásával” megmérettetést, amely a legna-
gyobb összdíjazású vidéki nõi és férfi fel-

nõtt verseny idén Magyarországon. Som-
lai Sándor alapító tulajdonosa volt annak a
MARSO Kft.-nek, mely a MARSO Tenisz
Centrum Sportegyesület fõ támogatója és
üzemeltetõje. A férfi és a nõi felnõtt ver-
seny összdíjazása 450 000 forint!
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A Lovagias ügy címû zenés vígjátékkal in-
dul a Kabos Gyula-hét a Mandala Dalszínház
szervezésében augusztus 2-án a Görög Ud-
varban, amit saját elõadásukban a Hyppolit,
a lakáj premierje követ egy hét múlva.

A nagy nevettetõ, Kabos Gyula elsõ fel-
lépése egy lelépés volt, ugyanis statiszta-
ként annyira iz-
gult, hogy bele-
esett a zenekari
árokba, a közön-
ség hahotája kö-
zepette. A két vi-
lágháború közöt-
ti idõszakban ké-
szült számos kitû-
nõ film õrzi fél-
szeg mozdulatait,
sajátos mimikáját,
amelyik a mai na-
pig mosolyra kész-
teti a nézõket.
Gondoljunk csak
a Meseautóra, a Hyppolit, a lakájra vagy A
kölcsönkért kastélyra! Nem véletlen, hogy
annyi sikeres adaptáció készült már ezek-
bõl az alkotásokból.

– Tematikus hét eddig még nem volt a
Mandala Nyár közel harmincéves történeté-
ben – nyilatkozta lapunknak Bódis Gábor
ügyvezetõ elnök. – Ebben az idõszakban
Kabos Gyula filmjeinek színpadi adaptációi
lesznek láthatók a Görög Udvarban. A Zenthe
Ferenc Színház Lovagias ügy címû nyitó elõ-
adásában Kabos Gyula legendás szerepét
Koltai Róbert Jászai Mari-díjas, Érdemes Mû-
vész, a feleségét pedig Vándor Éva Jászai Mari-
díjas mûvésznõ alakítja. Virág úr tisztes csa-
ládapa, megbízható fõkönyvelõ, akinek egyet-
len gyengéje a fõnök titkárnõje, aki azonban
másba szerelmes. Elég egy szóváltás, amibõl
lovagias ügy lesz, s megindul a lavina. Hu-
nyady Sándor novellája alapján Vadnai László
készített filmforgatókönyvet, amelyet alapul
vett a színpadi adaptációjához Verebes Ist-
ván. Minden nyáron van a Mandala Dalszín-
háznak premierje. Így lesz ez az idén is. Au-
gusztus 9-én mutatjuk be Kabos Gyula má-
sik legendás filmjének, a Hyppolit, a lakáj-

nak színpadi változatát. Ezt a produkciót
megnézhetik még az érdeklõdõk 10-én és 22-
én is. A Dalszínház ötödik éve, immár a ne-
gyedik darabban dolgozik együtt Mikó Ist-
vánnal, aki alapító tagja a Kabos Gyula Tár-
saságnak, amelyik megszervezte a mûvész
hamvainak hazahozatalát és újratemetését.
Így természetes, hogy közel áll hozzá az

1941-ben, 54 éves
korában elhunyt
színész munkássá-
ga. Mikó Istvánnak
az elsõ Mandalával
közös munkája is
egy Kabos-film, a
Csúnya lány szín-
padi változata volt,
amelyiknek nem-
csak rendezõje, de
színésze is: Bog-
dán Artúrt alakítja
azóta is nagy si-
kerrel.

Mikó István játszik is az elõadásban
Mint Bódis Gábor elmondta, a Hyppolit,

a lakájt szintén a Jászai Mari-díjas, Érde-
mes Mûvész viszi színre, s egyben õ alakít-
ja Schneider Mátyást. A további szerepek-
ben a Dalszínház társulatának tagjai látha-
tók. Mikó István hagyományos felfogásban,
aktualizálás nélkül állítja színpadra a köz-
kedvelt mûvet. Aki szereti ezeknek az al-
kotásoknak a humorát, nem fog csalódni,
ahogyan Mikó István alakításában sem.
Augusztus 15-én láthatják majd a nézõk a
Mária evangéliuma címû rockopera ora-
torikus feldolgozását. A rockoperát a Ma-
dách Színház elõadásában már vendégül
látta a Mandala Dalszínház három elõadás-
ban, 24 évvel ezelõtt. Ebben az 1995-ös
vendégjátékban az õ mûvészeik statiszta-
ként közremûködtek. Az akkori fõszerep-
lõk, Sáfár Mónika, Sasvári Sándor és a ze-
neszerzõ, Tolcsvay László visszatérnek most
szólistaként. Az elõadás hangzásvilágát a
25 fõs Rotunda Énekegyüttes színesíti. Aki
szereti a rockoperát, az nem fog csalódni
ebben az oratorikus változatban sem.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A mandalás „Hyppolit” fõpróbájának egy pillanata

KABOS GYULA-HÉT Á LA MANDALA

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 2. RÉSZ

A BELOIANNISZ TÉR
1961-BEN

Az egykori Vármegyeháza tér 1952-tõl 1969-ig
Nikosz Beloiannisz görög kommunista mártír nevét
viselte. A tér központi részén Kisfaludi Strobl Zsigmond
szobrászmûvész alkotása, az 1928-ban felavatott Hõ-
sök szobra áll, mely körül ekkor még piros padokon is
le lehetett ülni. A kép hátterében a megyei tanács épü-
lete látható. A fotót Horváth Zoltán készítette 1961-
ben a budapesti Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata
megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán)

A Beloiannisz tér 1961-ben (Holmár Zoltán magán-
gyûjteménye)

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

MISI ÉS SAMU. A Burattinó Bábszínház elõadásai – jú-
lius 27-én 16.00 és 28-án 10.00: Misi és Samu. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

ZENE SÓSTÓN az Élõ Zene Mûvészeti Egyesület szer-
vezésében. Július 27-én: Man@Galica – blueszenekar. 31-
én: AdHoc Team – versmegzenésítések. Augusztus 3-án:
Kovács Miklós bandája – alternatív rockzene. Helyszín:
Sóstói Piac, 18.30-tól.

JÓGA A PARKBAN PROGRAM július 31-én 18.00–
19.30 között, dr. Szabó Sándor vezetésével. Az egymásra
épülõ, fokozatosan felépített jógagyakorlatok a nagykö-
zönség számára is kivitelezhetõk lesznek. Helyszín: Nyír-
egyházi Egyetem, Tuzson János Botanikus Kert. Bejárat az

egyetemi kézilabdapálya felõl, a székelykapunál. A prog-
ram ingyenes (a csoportos belépõjegyet leszámítva). Fel-
szerelés: jógamatrac, takaró, esetleg jógapárna, esernyõ.
Részletek és jelentkezés: drszabos8@gmail.com, 70/501-
0412.

DJABE & STEVE HACKETT – The Journey Continues
Tour koncert augusztus 3-án 20.00 órától a Váci Mihály
Kulturális Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu
oldalon és a helyszínen, naponta 9.00–19.00 óráig. To-
vábbi információ: www.djabe.hu, https://www.face-
book.com/djabeworld.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

VOLT EGYSZER EGY SÓSTÓI SZÓDAGYÁR
A sóstói szikes tavunk nemcsak a fürdõzõket vonzot-

ta, hanem fontos nyersanyaglelõhelyként is szolgált, hi-
szen a gyakran kiszáradt medrében kivirágzott a szóda,
a sziksó, amirõl a tó is a nevét kapta. Sóstón már 1801-
tõl foglalkoztak sziksófõzéssel, amihez a tó leapadása
után összesepert só biztosított bõséges utánpótlást. Ek-
koriban kb. 200 mázsa szódát fõztek. Egy másik forrás
szerint Sóstón 1804-tõl van szódagyár, amit a szódafõ-
zéssel együtt a Károlyiak birtokoltak és használtak.

Az üzemszerû gyártás jogát 1826-ban egy angol üzlet-
ember vásárolta meg, aki egy próbafõzés után döntött
úgy, hogy húsz évre kibérli a tavakat szódafõzéshez. A
városi elöljáróság még arról is biztosította, hogy a 20 év
leteltével újabb 10 évre is õ kapja bérbe a tavakat 50
százalékos haszonbéremeléssel. Azonban a bérlõ három
év után eladta a jogot Glück Sámuelnek. A tó északi part-
ján felépült szódagyár az 1840-es években még a fény-
korát élte. Fényes Elek 1851-ben megjelent Magyaror-
szág geographiai szótára címû mûvében így mutatja be:
„Szóda-gyár: az erdõ észak-keleti oldalán lévõ Sóstó észa-
ki partján, közel a fürdõhöz, ezelõtt sokkal több, most
azonban miután a gyár részvényesei között folyó per miatt
zárlat van, évenként csak mintegy 600 mázsa szódát ké-
szít, részint Sóstónak, részint több a határban levõ tavak-
nak alján víz leapadás után sepertetni szokott sziksóból”.
Kiss Lajos szerint a kifõzött, elkészített nyers szódát Deb-
recenbe hordták. A szóda üzemszerû gyártása az 1850-

es évek végén megszûnt, de még voltak, akik foglalkoz-
tak sziksófõzéssel és az így nyert szódás vizet a mosás-
hoz akár házhoz is szállították.

A szódagyár épületei közül legtovább az a ház állt,
amelyet utoljára a strandolók öltözõként használtak (ké-
pünkön). Dienes István szerint az épület fala „11 szóta-
got tisztán visszaütött, ha csónakban ülve a tó felõl neki
kiáltottak, a partra lépve pedig a tizenkettediket is vissza-
mondta”. A sóstói visszhang az épület 1965-ben törté-
nõ lebontásával tûnt el. Ma a szódagyár emlékét a Szó-
daház utca õrzi Sóstón.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft.

Ügyvezetô: Zagyva Gyula
Fôszerkesztô: Tarczy Gyula

Felelôs szerkesztô: Bruszel Dóra
Fotók: Szarka Lajos
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