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KÉT HÉTTEL KÉSÕBB, DE MEGÉRKEZETT A PARLAGFÛSZEZON

Pollenügyben az idén nyertünk mintegy két hetet, a markáns lehûlések miatt ugyan-
is lassabban fejlõdött a parlagfû. Vége azonban a nyugodt napoknak, kedvezõre
fordult ugyanis számára az idõjárás, ezért hamarosan számítanunk kell a tömeges
virágzásra. Az ÁNTSZ mérései egyelõre a csalánfélék pollenjét, illetve a gom-
baspórákat érzékelik nagy számban, a parlagfûpollen még nem jelent meg. A pol-
lenallergiások zöme érzékeny a parlagfûre, a könnyezéssel, szemviszketéssel, tüsszö-
géssel járó szénanátha egyaránt sújtja a felnõtteket, a gyermekeket, a fiatalokat. A
szakemberek azt javasolják, hogy az allergiától szenvedõ a panaszok jelentkezése
esetén minél elõbb forduljon háziorvosához vagy allergológushoz. Magas pollen-
szám esetén pedig kevesebb idõt töltsünk a szabadban.

KÖZEL KÉTHAVI CSAPADÉK NÉHÁNY NAP ALATT
A rendszerint kánikulai napokat követõ óriási zuhék

napokig adnak témát a médiának (a közösséginek is),
amikor elárasztják a képek, videók a netet, mint az esõ a
városokat. A jelenség természetesen nem nyíregyházi: a
híradók tele vannak külföldi (részben nyugat-európai,
amerikai...) felvételekkel, de Zalaegerszegen nemrég
„vízividámpark” lett átmenetileg egy nagyáruház parko-
lójából, s Debrecenbõl is bõségesen jött panasz. Nekünk
persze az fáj, amiben mi járunk bokáig, ezért több szak-
értõtõl rákérdeztünk: miért van így és mit lehet egyálta-
lán tenni – az idõjárás „ellen”?

Az önkormányzat tulajdonában nagyjából 250 kilomé-
ternyi zárt csapadékcsatorna van, valamint több mint 5000
tisztítóakna, 6500 víznyelõ, 24 átemelõ, 2 záportározó, s
közel 400 szikkasztókút. E jelentõs számú mûtárgy üze-
meltetését a NYÍRVV Nonprofit Kft. végzi, beleértve a fo-
lyamatos tisztítást, iszaptalanítást, karbantartást, esetleges
javítást, helyreállítást – sorolta kérdésünkre Dicsõ Péter.

NAGYOBB CSÖVEK?
–   A fõ elvezetõ-hálózatok a ’70-es, ’80-as években

épültek, eleve kisebb infrastruktúrára, de nem csak ez a
probléma. Múlt péntektõl vasárnapig például több hétnek
megfelelõ csapadék esett le, ezt a borzasztó mennyiséget
egyszerre lehetetlen levezetni. Persze sok hozzá nem értõ
most azt mondja, építsünk nagyobb csöveket. De jó tud-
ni, hogy egyszerûen nincsen hely rá, másrészt horribilis
összegbe kerülne, harmadrészt az ilyen jelentõs felhõsza-
kadásokat az sem tudná azonnal megoldani – fogalma-
zott a Városüzemeltetõ cég út- és közterület-kezelési cso-
portvezetõje.

KÉSLELTETETT LEVEZETÉS
Dicsõ Péter hozzátette: az ilyen egyszerre érkezõ, je-

lentõs adagot csak késleltetve tudja elnyelni a rendszer,
mondhatni „várakozó állásponton” van a víz, s amint
ürülnek a csatornák, akkor tud elfolyni. Ha a mostani
esetet nézzük, hétfõre már csak nyomai voltak a felhõ-

szakadás-sorozatnak. De tény, hogy az elmúlt évek ren-
geteg fejlesztése (lásd keretes írásunkat a 3. oldalon) el-
lenére vannak neuralgikus pontok, a Sóstói út vagy a
Kossuth utca, de az is igaz, hogy néhol, ahol az esõ alatt/
után szinte „csónakázni” lehet, egy-két órán belül hûlt
helye a víznek.

BETEMETETT NYÍLT ELVEZETÕK
Kevesen tudják azt is, hogy a lakosságnak is van (lehet-

ne) teendõje az ügyben. A zárt rendszerek mellett ugyanis
vannak nyílt elvezetõk is szerte a városban, az egyszerû-
ség kedvéért árkoknak is nevezhetjük ezeket... – Érvény-
ben van egy helyi rendelet, mely szerint azon tulajdono-
sok, akik elõtt nyílt árok van, kötelesek azt tisztán tartani.
Ezzel szemben sokszor azzal találkozunk, hogy éppen
ellenkezõleg: betemetik az árkokat. Onnan tudjuk, hogy
reklamálnak, befolyik hozzájuk a víz – az általuk eltünte-
tett vízelvezetõn. Ez is gátló tényezõ – jelezte példaként
Dicsõ Péter.

(Folytatás a 3. oldalon.)

VÁRAKAT KAPNAK A GYEREKEK

Nyaranta, amikor csak lehet, friss levegõn töltik idejüket a gyerekek, ezáltal
pedig megnõ a szabadtéri játékok iránti kereslet is. Szintén így van ez a Robin-
son dombon, ahol a kicsik ráadásul most új mászóvárat és különleges óriáscsúsz-
dát is kapnak. Persze, nemcsak itt lehet számítani fejlesztésre, hiszen az önkor-
mányzat idén játszótérépítésre és -bõvítésre közel 80 millió forintot szán Nyír-
egyházán. (Írásaink a témában a 7. oldalon.)
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A KULISSZÁK MÖGÖTT: CSAK HÉT NAPIG ÉLT,
DE A CSODÁJÁRA JÁRTAK

HÓDSTORY NYÍREGYHÁZÁN: FACEBOOK-SZTÁR LETT
A RÁGCSÁLÓBÓL

A lepkék  – általában véve – szépek, színesek, kecse-
sek és törékenyek. Szeretjük nézni õket, hiszen látvá-
nyuk megnyugvást ad, a szabadságot szimbolizálják.
Futótûzként terjedt a Nyíregyházi Állatpark újabb jöve-
vényének, az atlaszlepkének a híre is, ami ugyan csak
hét napig élt, mégis sokan a csodájára jártak.

Szinte már megszokhattuk, hogy folyamatosan bébi-
bumm van a Nyíregyházi Állatparkban és nem telik el
úgy hónap, hogy ne mutassanak be egy újabb különle-
gességet. Így volt ez az elmúlt héten is, amikor kikelt a
világ legnagyobb lepkéje, az atlaszlepke. Aki pedig kí-
váncsi volt rá, az hét napig az állatpark Zöld Piramisában
is megtekinthette.

KÜLÖNLEGES ÉS LÁTVÁNYOS

A Nyíregyházi Állatpark törekszik arra, hogy ne csak a
ritka gerinceseket, de a különleges gerinctelen állatokat
is bemutassa az ide érkezõknek. Jelenleg is a kulisszák
mögött számtalan érdekességet keltetnek ki, amelyek kö-
zül most az egyik leglátványosabb rovar a világ legna-
gyobb lepkéje, az atlaszlepke volt. Fekete Andortól, az
állatpark vezetõ állatgondozójától megtudtuk, a lepkék
bábállapotban érkeztek a Nyíregyházi Állatpark Terrári-
um részlegébe Modróczki Tibor és Tóth Róbert lepkete-
nyésztõk jóvoltából, egy kezdõdõ együttmûködés része-
ként.

GONDOSSÁGOT IGÉNYELT

– Az atlaszlepke-bábok átlagosan három hét alatt kel-
nek ki, de ezen idõtartam alatt (is) nagy gondosságot igé-
nyelnek. Figyelnünk kellett fõleg a hõmérsékletre, de a
páratartalomra is – utalt vissza az elõzményekre. – Az
idei év változékony idõjárása azonban különlegesen meg-
nehezítette a dolgunkat. 32 fokos melegre és 80 százalé-
kos páratartalomra volt szükség. Szerencsés helyzetben
voltunk, mert a mi bábjaink a fajon belül is a legnagyobb

változatból származtak, így a kifejlett lepkénk megköze-
lítette a 26 centiméteres szárnyfesztávolságot. Igazi óriás
volt. A báb kelése az éjszakai vagy kora hajnali órákban
történhetett, így reggel már egy gyönyörû kifejlett példány
várt bennünket, mikor a reggeli rutin részét képezõ báb-
ellenõrzésre beléptem.

MÁR CSAK A SZAPORODÁSSAL TÖRÕDÖTT

– A hatalmas lepkék hernyói 35–45 nap után bábozód-
nak be, és egy hónap alatt annyi táplálékot fogyasztanak,
ami egész életükre elegendõ, hiszen a kifejlett rovarnak
nincs szájszerve, így képtelen élelmet magához venni. A
kifejlett atlaszlepkék így mindössze egy hetet élnek, a mi
lepkénk is tartotta magát az irodalmi adatokhoz 7 napos
élettartamával. A faj egyedei kifejlett korban egyébként
már csak a szaporodással törõdnek. Ilyenkor szájszerv
híján a hernyókorban felhalmozott tartalékokból élnek.
Az atlaszlepke különlegességét tehát az adja, hogy rövid
élettartama miatt csak ritkán mutatják be állatkertekben.

Hetek óta találgatták a nyíregyháziak, hogy valóban
él-e hód Sóstón. Többen próbálták megtalálni, az utóbbi
napokban pedig néhány szerencsésnek sikerült is lencse-
végre kapni a rágcsálót. Képe szinte azonnal felkerült a
Facebookra, igazi sztár lett belõle, „pályafutását” azon-
ban most már nem a Sóstói-tónál, hanem az állatpark-
ban folytatja.

Még tavasszal egy hód vette uralma alá a Sóstói-tavat,
miután felköltözött oda az Érpataki-fõfolyástól. A nyíregy-
háziak hetekig találgatták, pontosan hol verhetett tanyát,
de sokáig egyszerûen nem találták nyomát. A hód azon-
ban folyamatosan nyomot hagyott maga után: megrágta
a tó körüli fák törzsét. Múlt hét kedden viszont sikerült
befogni az állatot és átköltöztetni új helyére, a Nyíregy-
házi Állatparkba.

KORÁBBAN NEM VOLT RÁ PÉLDA

– A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. munkatársai 2019. május
27-én észlelték a sziget egyik koros, nagytermetû díszfá-
ján az erõteljes hódrágást, mely a fa pusztulásán túl, je-
lentõs baleseti veszélyforrást is eredményezett. Ezt azon-
nal jelezték, majd késõbb többen látni is vélték a hódot, a
Facebook-képek is ezt tanúsítják. Korábban hód jelenlé-
tére a Sóstói-tóban nem volt példa, legalábbis nincs sem

feljegyzés, sem említés ilyen esetrõl – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Papp Erzsébet, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
munkatársa, aki hozzátette, a mostani hód viszont komoly
károkat okozott, végül három fát is megrágott, melyeket
ezek után ki kellett vágni. Ezért is vált szükségszerûvé a
befogása.

KOMOLY FELADAT VOLT

– A hód befogása csapdázással történt, melyre a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környe-

zetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztálya adott enge-
délyt. A befogást Czabán Dávid szakember végezte, aki
egy élve fogó csapdát alkalmazott. A csapda kihelyezé-
sét követõen pár napon belül az állatot sikerült is befog-
ni. A befogást egyébként az engedély szerint a Hortobá-
gyi Nemzeti Park Igazgatóságának kellett jelenteni. A je-
lentést követõen azonban a nemzeti park és a Nyíregy-
házi Állatpark megegyezett, hogy a hódot az állatkertben
helyezik el.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MINDEN ÉLETSZAKASZNAK MEGVAN
A MAGA SZEREPE

Az élõlények életében minden életszakasznak meg-
van a maga szerepe. Hernyóként annyit eszik, amennyit
csak tud és tartalékot gyûjt. Bábként felkészül és átala-
kul. Lepkeként pedig szaporodva gondoskodik a kö-
vetkezõ nemzedékrõl és a faj fennmaradásáról.

LEPKEBEMUTATÓT TERVEZNEK

– Számunkra a személyes kihívást az jelentette, hogy a
Nyíregyházi Állatpark ízeltlábú háttértenyészete éppen
kialakulóban van. Az ilyen állatfajok bemutatása egyéb-
ként nem igényel nagy erõfeszítéseket, fontosabb a tar-
tós, precíz gondosság nevelésük során.

Az állatpark hosszabb távú céljai között szerepel egy
lepkebemutató létesítése, ahol hosszabb életû színes nap-
pali lepkék világát tervezik megismertetni látogatóikkal.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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  (Folytatás az 1. oldalról.)

Mint címlapunkon írtuk, egy-egy jelentõsebb zápor,
zivatar sokaknak okoz bosszúságot – nemcsak a közleke-
dõknek, hanem a lakástulajdonosoknak is. Pedig szakér-
tõk szerint mi magunk is tehetünk akár a megelõzésért,
akár a hasznosításért, ami pedig az utakon percekig höm-
pölygõ áradatot illeti: sajnos, a probléma nem egyedi, és
nem is friss, a világháló tele van hasonló képekkel az or-
szág más részeirõl is.

– A csapadékvizek helyben tartása, a lefolyás idejének
csökkentése, a záportározás és a hasznosítás, ezek a víz-
gazdálkodási keretterv alapelvei, melyet egyre inkább meg
kellene valósítani a gyakorlatban – ezt már Bartha Miklós
teszi hozzá.

CSAPADÉKVIZES STRATÉGIA

A vízépítõ mérnök, tervezõ emlékeztetett a 2010-2011
fordulójának nagy belvizes idõszakára, s arra, hogy a kény-
telenség szülte gyors és sikeres beavatkozások után a fen-
tebb vázolt szemléletnek megfelelõ tervet dolgoztak ki dr.
Kovács Ferenc polgármester kérésére egész Nyíregyháza
számára, aminek a város javuló pénzügyi helyzetébõl
következõen el is kezdõdött a megvalósítása (ld. keretes
írásunkat). Szerinte, ha ezen szisztematikusan végighala-
dunk, csökkenthetjük a klímaváltozás miatt megnövekedett
vízlefolyás káros hatásait.

HIRTELEN JÖN SOK, NEM ELOSZTVA

– Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal, hogy a csapa-
dék keletkezési körülményei folyamatosan romlanak. A
leesõ vízmennyiség évente körülbelül 600 mm Nyíregy-
házán, az országos átlagnak megfelelõ. Viszont ez nincs
elosztva „normálisan”, hanem rövid idõ alatt nagy mennyi-
ségek esnek le, ez a csapadékvíz-elvezetés rákfenéje. Egy
hónapig semmi, majd egy hét, vagy rövidebb idõ alatt szin-
te 2 hónapnak megfelelõ mennyiség jön le. Így sajnos nem
tud úgy hasznosulni sem, hiszen egyszerûen lefolyik, nem
bírják a csatornák, tározók.

A CSAPADÉKVÍZ ÁLDÁS IS LEHET, HA HASZNOSÍTJUK
„NEM TUDUNK MIT KEZDENI EZEKKEL A NAGY VIZEKKEL, MINT AHOGY A VILÁGON SEHOL”

pár percre „visszatartaná”, akkor nem folyna le olyan ha-
mar, hiszen kisebb lenne a terhelés. Arról nem is beszél-
ve, hogy mennyi elõnye lenne a tulajdonos számára a víz
visszatartásának a locsolás terén. Magyarországon átla-

gos években 600 mm csapadék hull minden egyes négy-
zetméterre. Ez átszámolva 600 liter vizet jelent négyzet-
méterenként. A kertünk minden négyzetméterén átlago-
san 520 mm vizet használnak fel a rajta élõ növények a
tenyészidõszakon belül, vagyis a természetes, õshonos
növényzet vízigénye és az éves csapadék egyensúlyban
lenne. Segítsünk nekik a szûkös hónapokban a csapadék-
vízbõl! Egyébként mostanában egyre gyakoribbak az olyan
tervezések, ahol a javaslatunkra a burkolt részek csök-
kentését kérik, így egyre több zöldfelületet rakunk be, ahol
el tud szivárogni a csapadék.

VÍZGYÛJTÕKKEL A LÓNYAIBA

Bartha Miklós, mint a városi stratégia kidolgozója hoz-
zátette: 2013-tól kezdõdõen indult nagyobb lépésekkel a
csapadékvíz-elvezetõ rendszer fejlesztése. A városveze-
téssel közösen állították fel a sorrendet. Ennek keretében
történt például a Bujtos mellett haladó, úgynevezett „vá-
rosi 1. számú vízgyûjtõ” rekonstrukciója, kiburkolása, le-
folyási paramétereinek megnövelése, az átereszek kapa-
citásának bõvítése, akkor készült záportározó. Mint mond-
ta, a belsõ körútról jövõ hálózat is ide megy be, tehát szinte
az egész belváros vize, majd az Igricébe, aztán tovább a
VIII-as fõfolyásba, így jut el a Lónyai fõcsatornába.

VILÁGSZERTE PROBLÉMA

Ami pedig a múlt hozadéka: Nyíregyházán még min-
dig van jó pár kilométernyi régi, falazott, a századelõn
készült csatorna, melynek a rendbe tétele további feladat
– például a Szabadság tér környékén. Bartha Miklós sze-
rint az újonnan készültek jók, s van 4-5 olyan fõgerinc-
csatorna, aminek a folyamatos karbantartásával, mosatá-
sával, homokmentesítésével sok mindent el lehet érni, és
a további fejlesztések is tervezettek. Például a Színház utca
térségére is van elképzelés, de sok minden forrás- és pá-
lyázatfüggõ, s egy részterületet igen, de az egész telepü-
lésre kiterjedõ, mindent tökéletesen kezelõ megoldás se-
hol nem lesz, ami azonnal felszívja a hirtelen érkezõ nagy
mennyiségû égi áldást. – Nem tudunk mit kezdeni ezek-
kel a nagy vizekkel, mint ahogy a világon sehol. Vannak
kifejezetten problémás helyek, de attól függ, hová csap az
esõcella, van, amikor a piac, van, amikor a Bujtos kör-
nyéke ázik el. Én például a Tesco mögött lakom, amennyit
az Igrice mocsár be tud fogadni egyszerre, annyi folyik le
hirtelen, de mindig gondot okoz a nagy esõzés – és fog is,
elnézve a klíma változását.

EKKORA VÍZNÉL A NAGY IS KICSI
– Persze egyszerûbb azt mondani, hogy helyezzünk el

nagyobb csöveket, csakhogy ez szinte kivitelezhetetlen
mindenhol és semmi esetre sem az igazi megoldás. A csõ-
méretek jók, nem is lehet felbõvíteni, az esztendõ négy-
ötödében ráadásul fölösleges, nagyon nagy víznél pedig
az 1000-es átmérõjû is kevés. Szerintünk a burkolt felüle-
tet nem kell mindenáron növelni. Mondok egy példát. Egy
nagyáruház parkolójában legyen 800 parkoló, ami 800x25
négyzetméter szilárd felület, és a közöttük lévõ másfél-
szer-másfélszeres „faveremben” kellene elmenni, lehetõ-
leg azonnal a víznek... Az elv pedig egyszerû: szivárog-
jon vissza a földbe, ott a helye.

MEG KELL FOGNI, AHOL KELETKEZIK

– A jövõ az, és nemcsak itt, Nyíregyházán, hanem min-
denhol, hogy a keletkezés helyén kell megfogni a vizet.
Mondok egy másik példát. Leesik az esõ egy kisebb ut-
cán. Ha nem vezetné ki mindenki a közútra, akár csak

SZENNYVÍZZEL IS KEVEREDHET

– Komoly problémákat és lakossági panaszokat okoz,
hogy az útburkolatokon „lefolyásra várakozó” csapadék-
víz megtalálja az utat a zárt szennyvízcsatornákba is, ré-
szint a köz- vagy magánterületen létesített rejtett összeköt-
tetés – például a múlt századelõn épült falazott csatornák –
révén, illetve a szennyvízcsatorna-fedlapok kiemelõ nyílá-
sain keresztül – folytatja a kérdés elemzését egy másik
szemszögbõl Mészáros József. A Nyírségvíz Zrt. csatorná-
zási ágazatának mûszaki vezetõje azt mondja, a lokálisan
mélyen fekvõ területeken az összegyûlt nagy mennyiségû
csapadékvizet más megoldás híján az ott élõk a szennyvíz-
csatorna tisztító nyílásait felemelve egyszerûen beleveze-
tik a csatornába, ami egy másik, mélyebben fekvõ terüle-
ten kiáramlik, de már szennyvízzel keveredve. – A szenny-
vízelvezetõ rendszer Nyíregyházán úgynevezett elválasz-
tott rendszerû, tehát csak a csapadék nélküli szennyvíz el-
vezetésére van kialakítva, a beáramló csapadékvizet a csa-
torna és az átemelõ szivattyúk nem képesek elszállítani. 
Komolyabb problémák ilyenkor a térszint alatt, pincékben,
szuterénekben kialakított, és a szennyvízelvezetõ csator-
nába gravitációsan bekötött helyiségeknél jelentkeznek el-
öntés formájában. A károk megelõzhetõk, ha a térszint alatti
helyiségek szennyvizeit saját zárt szennyvízátemelõvel jut-
tatják a tulajdonosok a csatornába. Nem véletlen, hogy ren-
geteg bejelentés érkezik egy-egy jelentõsebb felhõszaka-
dás alkalmával, de ezek többségét lehetne orvosolni, amit
az érintetteknek jelzünk is, hátha ezen a csatornán is felfi-
gyelnek rá – tette hozzá a szakember.

 
Önkormányzati fejlesztések

a nagyobb áteresztõképességért
A fentebb vázolt stratégia mentén ezek valósultak

meg sikeres önkormányzati projektek keretében, il-
letve vannak elõkészületben, a városháza pályázatok
és projektmenedzsment referatúrájának tájékoztatása
szerint:

Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064 azonosítószámú
„Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapa-
dékvíz-rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt több
mint 300 millió forintos összköltségvetésébõl a pro-
jekt keretében megvalósult beavatkozások az alábbi-
ak voltak:
– A város fõ befogadójának, a Városi I. csatornának a

mederbõvítése az Igrice befogadótól az Ibolya ut-
cáig;

– a Városi I. csatorna mederbõvítésének szakaszán a
Bujtosi Parkban található gyalogos áteresz és teher-
bejáró áteresz kapacitásbõvítésére egy gyalogos fa-
híd, illetve egy keretelemes áteresz építése;

– a Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökken-
tése érdekében a befogadó Igrice csatornán a Csa-
lád utcai áteresz átépítése,

– a Városi I. csatorna Család utca alatti szakaszán ta-
lálható STOP-SHOP melletti áteresz átépítése;

– az Igrice csatornán a sóstói városrészben található
áteresz, a Berenát utcai áteresz átépítése.

A TOP 6.3.3-15 projekt keretében megvalósult:
– 2016-ban a Malomkert (II. ütem) a Szántó Kovács

János utcai parkoló területén földalatti záportározók
létesítése és a Tüzér utca csapadékhálózatának re-
konstrukciója.

– 2017-ben az Alma, Vércse, Lujza, valamint a Tünde
utca csapadékhálózatának rekonstrukciója.

A projekt keretein belül akkora mértékû megtakarí-
tás keletkezett, hogy 2018-ban elkészülhetett a Virág-
fürt utca csapadékvíz-elvezetése, az utca mélypont-
ján egy átemelõvel.

(Elõkészületben van az Alma utca csapadékháló-
zati rekonstrukciójának folytatása a Málna és a Reze-
da utca közötti szakaszon, valamint a Kökény utca
75. szám mellett átemelõ létesítése és a Kökény utca
115. szám mellett záportározó létesítése.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Ez nem nyíregyházi kép, és valószínûleg csak a
„bulizók” élvezik az alkalmi tavat...

Nagyobb esõk után nem ritka látvány, de elõbb-utóbb
lefolyik...
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A HALOTT PÉNZ IS NYÍREGYHÁZÁN VIDOR-OG

Múlt héten vált nyilvánossá az idei, XVIII. VIDOR Fesz-
tivál teljes programja. Már most látszik: a rendezvény
igazi örömünnep lesz. 60 helyszínen több mint 200 iz-
galmas programot kínálnak az ide látogatóknak, a hazai
vígjátéktermés minél szélesebb spektrumán át a szabad-
téri koncertekig, filmvetítésekig, irodalmi ínyencségekig.
Ha csak a Kossuth téri programokból szemezgetünk: ze-
nél majd a The Biebers, Geszti Péter, a Parno Graszt &
Bohemian Betyars, de itt lesz Magyarország jelenleg egyik
legnépszerûbb zenekara, a Halott Pénz is.

A Halott Pénz 2004 óta mûködõ, többszörös  Fonogram-
díjas magyar hiphopformáció. Eredetileg Marsalkó Dávid
szólóprojektje volt, 2013-ban lett belõle hétfõs – többnyi-
re akusztikus – zenekar többféle mûfaj keveredéseinek
stílusjegyeivel. Évente közel 100 koncertet adnak, olyan
fesztiválok nagyszínpadjain lépnek fel, mint – többek kö-
zött – a VOLT, a Balaton Sound, vagy a Sziget, idén pedig,
augusztus 25-én, vasárnap 20.30-tól a VIDOR-on is. A
fergetegesnek ígérkezõ koncert elõtt beszélgettünk velük.

TELT HÁZAS KONCERTEK

– Pécsrõl indultunk és emiatt mindig is a zenekar ked-
venc városa marad, rengeteget köszönhetünk a baranyai
megyeszékhely pezsgõ zenei és kulturális életének, azok-
nak a tapasztalatoknak, amiket ott szereztünk, illetve ma-
guk a zenekartagok is ott ismerkedtek meg egymással. Az
út sok nehézséget, sok buktatót tartalmazott, a legkisebb
kluboktól jutottunk el a VOLT és a Sziget nagyszínpadáig
vagy éppen a telt házas Aréna-koncertekig, a közönség
szeretete által, és mindent megteszünk, hogy ezt jó dalok-
kal, jó koncertekkel háláljuk meg. A Halott Pénz idén 15
éves, a jövõben is igyekszünk folyamatosan motiváltak
maradni, és új kihívások elé állítani magunkat. Az élõ fel-
lépések anyagát rendszeresen fejlesztjük, igyekszünk még
kimunkáltabb, még összetettebb élõ show-t nyújtani a

AZ ORSZÁG EGYIK LEGSIKERESEBB ZENEKARA A FELLÉPÕK KÖZÖTT

LELKES A NYÍREGYHÁZI KÖZÖNSÉG

– Már több alkalommal jártunk Nyíregyházán, és min-
dig nagyon pozitív élményekkel távoztunk. Az ottani kö-
zönség nagyon lelkes és hangos, a dalokat is jól ismerik,
ami számunkra még jobbá teszi a koncertet. A 15 éves
Halott Pénz-turnéra készülve rengeteg idõt töltöttünk a
próbateremben, ahol átdolgoztuk a dalok egy részét, be-
került a repertoárba az Amikor feladnád, változott a kon-
cert felépítése. Ezt a megújult koncertprogramot fogjuk
bemutatni a nyíregyházi közönségnek, ami kiemelt szín-
padi látványtechnikával párosul majd.

(A VIDOR Fesztivál részletes programja megtekinthetõ
a vidor.eu oldalon.)

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

közönségnek. Emellett az új dalok repertoárba kerülése is
frissen tart bennünket.

DARABOKRA TÖRTED A SZÍVEM...

– Több olyan dal van, ami fordulópontot jelentett a
Halott Pénz történetében. A Feneked a gyengém után
kezdõdtek a fellépések országszerte, az Ugyanúgy
hallasz-ban énekelt elõször Márk, a Valami van a le-
vegõben megnyerte az év dala díját a Fonogramon –
a közönség szavazatai alapján –, a Darabokra törted
a szívem segített egy még szélesebb közönséget meg-
szólítani, az aktuális kedvencünk pedig biztosan az
Amikor feladnád, ami a koncerteken is kiemelt szere-
pet kap.
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IDÉN IS MÉZÉDES A HAZAI DINNYE
Már három héttel ezelõtt megkezdõdött a hazai dinnye-

szezon, az elmúlt napokban pedig a Nyíregyháza közeli
Nagycserkeszen is elindult a „szüret”. A minõség idén is
kiváló, a termés mennyisége azonban elmarad a tavalyitól.

Bár az elsõ dinnyék már hetekkel ezelõtt megérkeztek
a boltokba, a szezon csak néhány hete indult el, ugyanis
július elején értek be a hazai mézédesek – elsõként – Bé-
kés megyében. Noha biztatóak az idei dinnyeszezonra
vonatkozó kilátások, a termelõknek – már eddig is – több
problémával meg kellett küzdeniük: többek között a csa-
padékos idõjárással.

NEHEZÍTI A SOK ESÕ A MUNKÁT

Az esõs május miatt késõbb történt az ültetés, és azt kö-
vetõen is a szokásosnál hûvösebb volt, de most is az esõzés
nehezíti meg a munkát, na meg az utána maradt sár, ugyanis
nehezebben megy a szüret. Kétségtelen, édes, finom az idei
dinnye, de már látszik, hogy nem lesz túlkínálat.

ZUHAN AZ ÁRA

Tavaly mintegy 4800 hektárról takarítottak be görög-
dinnyét a gazdálkodók, a termésmennyiség pedig 192 ezer
tonna körül volt. Idén ez kevesebb lesz.

Jelenleg a kilónkénti árak görögdinnye esetében 140 és
150 forint körül alakulnak, sárgadinnyét pedig 100 és 300
Ft/kg-ért lehet kapni. Az utóbbi esetében pedig azért van
ekkora árkülönbség, mert most érik be a zöme és sokan
„szabadulni” szeretnének a hatalmas mennyiségtõl. A gaz-
dák azonban azt mondják, 2 héten belül leérik a sárga-
dinnye, akkor pedig már „aranyárban” fogják mérni.

Ha figyelembe vesszük azt, hogy a kereskedõk 80 fo-
rintot adnak csak a dinnyéért a termelõknek, akkor lát-
szik, hogy nem sok marad a gazdák zsebében, hiszen egyre
több és magasabbak a kiadások. Így az idei dinnyeszezon
valóban nem sok jót ígér.                 (Szerzõ: Bruszel Dóra)

TIPP A TÖKÉLETES KIVÁLASZTÁSÁHOZ
Mindig igyekszünk a legjobb görögdinnyét kiválasz-

tani, van, aki kopogtatja, rázogatja, szagolgatja, de
mégis sokszor elõfordul, hogy otthon felvágva nem
azt találjuk, mint amit vártunk. Van néhány szempont,
amire érdemes odafigyelni.

„Kopogtatás”: akkor jó a dinnye, ha kopogtatáskor
kongó hangot ad, és kicsit „visszhangzik” is. Ha tom-
pa hangot hallunk, az rosszabb ízt jelent, és kásás
belsõre utal.

„Sárga folt”: minden görögdinnyén van egy folt, ami
azon a területen alakul ki, ahol a görögdinnye a szán-
tófölddel érintkezik, és amelyik oldalán „fekszik” a
talajon. Érdemes azt választanunk, amelyen narancs-
sárga a folt.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

T Á J É K O Z T A T Á S
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére történõ

pénzbeli támogatás kézbesítésérõl

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal fel-
nõttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a
tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, alap-
összegû pénzbeli támogatást folyósít.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzõje an-
nak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmo-
zottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgy-
év augusztus hónapjára tekintettel, emelt összegû pénzbeli támogatást folyósít.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdése alapján önkormányzatunk
a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében 2019. au-
gusztus 25-éig gondoskodik a jogosultak részére történõ folyósításáról.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési
értesítõt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról,
idejérõl. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követõ 10. munkanapig van mód-
ja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidõ eredménytelen elteltét követõen
az át nem vett küldemények az önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.

Az önkormányzat részére visszaküldött pénzbeli támogatás jogosultjait értesítõ
levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyérõl és az ügy-
félfogadási idõrõl.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultsága, valamint hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
2019. augusztus 1. napján fennállt, azonban a pénzbeli támogatást 2019. augusz-
tus 31. napjáig nem kapták meg, azt legkésõbb 2019. szeptember 4. napjáig jelez-
zék a Nyíregyháza Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Centrumában, a 25-ös ablaknál.

További információ a 42/524-589-es telefonszámon kérhetõ.

Nyíregyháza, 2019. július 29.
Dr. Krizsai Anita s.k.

osztályvezetõ

Fotó: illusztráció
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ÚJABB FÖLDUTAK KAPNAK ASZFALTOT
ZAJLIK OROSON A BABÉR, NAPSUGÁR ÉS A BOROSTYÁN UTCA ASZFALTOZÁSA

 

A BETHLEN GÁBOR UTCA ÚJ OKOSZEBRÁKAT IS KAP
 Rengeteg helyen zajlik egy idõben útfejlesztés Nyír-

egyházán – ez nem egyedi jelenség, hanem az utóbbi esz-
tendõk „megszokott” rendje, pótolva az évtizedes lema-
radásokat. A részletezés helyett most egy belvárosi, so-
kak által használt szakasz kiemelése következik, hiszen egy
projekt keretében a Bethlen Gábor utca jelentõs szakasza
is megújul. Sõt, igazán okoszebrákkal is gazdagodik!

  A belsõ szakzsargonban csak „hatutasnak” nevezett
sikeres önkormányzati pályázat része a Bethlen felújítása.
Az uniós finanszírozású, közlekedésfejlesztést elõsegítõ
projekt a város hat pontján tartalmaz különbözõ beavat-
kozásokat: a tervezett listában van burkolatfelújítás, ke-
rékpáros létesítményekben szakadási pont megszünteté-
se, akadálymentesítés, autóbuszöblök szükség szerinti át-
építése, autóbuszperonok akadálymentesítése, a csapadék-
víz-elvezetés megfelelõségének ellenõrzése, szükség sze-
rinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett – kaptuk
a tájékoztatást a városházáról.

JELENTÕS A FORGALMA
A Bethlen Gábor utcán jelentõs munkaerõ-forgalom van,

ezért a biztonságosabb közlekedés kialakítása miatt elen-
gedhetetlen volt a meglévõ burkolatfelület és szegélyezés
felújítása, a burkolat megerõsítése. Átépítik a meglévõ
buszöblöket – lapzártánk idején, a hét közepén éppen ez
a munka folyt a mûvészeti iskola város felé haladó olda-

Zajlanak az útépítési munkálatok Oroson. A Borostyán
utcán már elkészült az aszfaltút, a Babér és Napsugár
utcákon jelenleg a szegélyköveket rakják le, de hamaro-
san kezdõdik az aszfaltozás. Nyíregyháza több pontján
lett és lesz földútból aszfaltos idén is önkormányzati for-
rásból.

 
2019-ben önkormányzati forrásból 23 utcában épít új

aszfaltutat a NYÍRVV Nonprofit Kft., összesen 6831 mé-
ter hosszban. A beruházás nettó 900 millió forintba ke-
rül, melynek keretében ebben az évben a Kertvárosban,
Sóstóhegyen, Kõlaposon, Örökösföldön, Borbányán,
Kistelekiszõlõben és Oroson is épülnek új utak. Utóbbi-
nál jelenleg a Napsugár és Borostyán utcán folyik a kivi-
telezés.

2013 ÓTA NAGY ERÕKKEL

– 2010-ben katasztrofális helyzet-
ben volt a város anyagi helyzete, 24
milliárdos adóssággal, ezt már több
helyen elmondtuk. Azért fontos meg-
jegyezni, mert az új városvezetésnek
2013-ig fejlesztésekben nem igazán
lehetett gondolkodnia. De már 2013
õszén, az úgynevezett régi orosi ré-
szen, a Cifra fasortól kifelé, elvégez-
ték azon utcáknak az aszfaltozását,

amelyek útalaposak maradtak a korábbi szennyvízberu-
házást követõen. Ezek az utcák: a Tároló utca, Aranyho-

mok utca, Búcsú utca, Búcsú köz, Ragyogó utca, Mogyo-
rós utca és a Deák Ferenc utcának a két szakasza – emlé-
keztetett dr. Tirpák György, a településrész önkormány-
zati képviselõje.

SOK UTCA ELKÉSZÜLT

A képviselõ hozzátette, ebben a ciklusban is folytató-
dott a munka, megvalósult a szennyvízberuházás, aszfalt-
burkolatot kapott a Tujafa utca és köz, valamint a Móra
Ferenc utca négyötöde, ami jelenleg is építés alatt áll. Az
idén kezdõdött a Babér, Borostyán és Napsugár utcában a
munka, õszre pedig megvalósul a Mályva és Moha utcá-
nak is az aszfaltozása, valamint a Naspolya köznek is az
aszfaltburkolattal való ellátása.

Andó Károly

lán található buszöbölben. A kivitelezõ a tervek szerint
csütörtökön kezdi a marási munkálatokat. Az útpálya ki-
egyenlítõ rétegének kialakítását követõen az útszakaszon
található több mint 40 aknafedlap  szintbeemelése követ-
kezik, majd a munkálatok az aszfalt kopóréteg kiépítésé-
vel fejezõdnek be.

HÁROM BIZTONSÁGOSABB GYALOGÁTKELÕ
A Mezõ utcai csomópont nemrégiben történt átépítése

során megszüntették a korábbi Pacsirta utcai gyalogos-át-
vezetést a Bethlen Gábor utcán, ám természetesen lesz
pótlása, sõt, két újabbal is gyarapodik a rövid útszakasz –
tette hozzá Andó Károly, a térség önkormányzati képvise-
lõje. – A megszûnõ gyalogátkelõhely helyett új, biztonsá-
gos, akadálymentes, okosított gyalogátkelõhely létesül a
Bethlen Gábor utca–Búza utca csomópontjában. Ezen felül
további két, jelenleg is meglévõ  zebrát okosítanak a prog-

ramban, a görögkatolikus általános
iskola elõtt, valamint a Szabolcs utca–
Bethlen Gábor utcai keresztezõdés-
ben. Ez mintegy a folytatása annak a
városi koncepciónak, melynek köz-
ponti gondolata a biztonság, a gya-
logátkelõknél is. Mint emlékezhetünk,
nemrég épült egy a Korányin, s a na-
pokban készült el egy másik az Or-
szágzászló téren is – fogalmazott a
képviselõ.  

HAT HELYEN, TÖBB UTCÁBAN

A teljes fejlesztés eredményeként megújuló útsza-
kaszok a következõk: Debreceni út a Kígyó utca és nagy-
körút (Móricz Zs. u.) között; Vasvári Pál utca a Rákóczi
utcától az Északi körútig; Rákóczi utca a Víz utcától az
Északi körútig, Vasvári Pál utca az Északi körúttól a ter-
vezett Stadion utcai körforgalomig;  Bethlen Gábor utca
a Búza utcától a Bessenyei térig;  Blaha Lujza sétány. A
Bethlen utcát érintõ fejlesztés kivitelezése várhatóan
augusztus közepén lezárul.

HAMAROSAN KÉSZ
AZ ÚJ KERÉKPÁRÚT

Jó hír a kerékpárosoknak, hogy a Kígyó utcától indu-
ló, Debreceni út–Tünde utca–Kállói út (Csárda utca)–
Szent István utca vonalon a Kert utcáig megépült  új
kerékpárút  mostanra a teljes nyomvonalon aszfaltbur-
kolatot kapott. A csatlakozó építmények (buszöböl,
buszperon, parkoló, kerékpáros átvezetések a Kállói
úton) kialakítása van még folyamatban. A Kállói úti gya-
log-kerékpáros átvezetéseknél a tervek szerint csütör-

tökön kezdõdött meg az útcsatlakozások helyreállítá-
sa. A közel 8 kilométeres nyomvonalon folyamatos a
törmelékek összeszedése, a tereprendezés és a végle-
ges forgalomtechnika kialakítása. A teljes befejezés
augusztus közepére várható. A kivitelezõ tájékoztatása
szerint a következõ hét folyamán még jelzõlámpás for-
galomkorlátozásra kell számítani a Kállói úti gyalog-
kerékpáros átvezetésekben a fõpálya aszfaltozása kap-
csán – írta Nyíregyháza MJV Sajtószolgálata.

HALADNAK A KORÁNYIN
Nemrégiben részletesen foglalkoztunk vele, hogy az

önkormányzat egy nyertes program keretében az
Interspar körforgalomtól a Pietra csempeboltig több sza-
kaszban újítja fel teljesen a város egyik legforgalmasabb
utcáját, egy új körforgalmat is kiépítve a Csaló közi ke-
resztezõdésnél. Mivel azt ígértük, igyekszünk folyama-
tosan képet adni a beruházásról, a kivitelezõtõl kapott
információk alapján írjuk, hogy jelenleg az Eperjes utca
és az Interspar körforgalom közötti szakasz van félpá-

lyában korlátozva, egyirányúsítva, a forgalom a szerviz-
út bevonásával halad. Ezen a szakaszon csapadékvíz-
építési és útbontási munkák folynak, valamint hamaro-
san kezdõdik az út szegélyezése és az új buszöblök
építése. A tervek szerint lapzártánk után elindult az út
kiemelt szegélyének építése, valamint a buszöblök sze-
gélyezése. Az ideiglenes forgalomterelésben történõ vál-
tozásokról a kivitelezõ ígérete alapján a közlekedõket
idõben értesítik, ez legközelebb – elõreláthatólag – au-
gusztus közepén várható. (Egyébként, mint sokan érzé-
kelhetik, a Városüzemeltetõ cég pedig nagy felületen
kátyúzza a temetõ környéki szakaszt, így ott is figyel-
mesebb közlekedés indokolt az átlagosnál.)

Dr. Tirpák György
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ÚJ MÁSZÓVÁR ÉS ÓRIÁSCSÚSZDA IS LESZ A ROBINSONON

KÖZÖSSÉGI ÉS JÁTSZÓTEREK: FOLYAMATOSAN FEJLESZT AZ ÖNKORMÁNYZAT

Százszázalékos, vissza nem térítendõ európai uniós
pályázati forrásból újul meg a Robinson domb, másik két
nyíregyházi közösségi térrel együtt. A fejlesztés során új,
négytornyú mászóvár és iker óriáscsúszda is épül. Ezen
kívül felújítják az Alvégesi Mûvelõdési Házat és a Kö-
lyökvárat is.

A Jósaváros népszerû szabadidõs területe az úgyneve-
zett Robinson domb. A játszótér mellett kondipálya is hí-
vogat, bár az évtizedek alatt elhasználódott területe mos-
tanában inkább taszít, ezért is indul egy önkormányzati
projekt, hogy elsõ lépcsõben a lépcsõket is rendbe tegyék.
A Robinson domb területrendezése, a játszótér, szabad-
idõpark fejlesztése után a helyi civil szervezetek, önszer-
vezõdõ csoportok, a helyi lakosság tudja használni sza-
badidejük eltöltésére, közösségi, egészségmegõrzõ prog-
ramok szervezésére.

1976-TÓL VAN DOMB

– A Robinson dombra nagyon ráfért ez a felújítás, hisz
1976-ra nyúlik vissza a múltja. Akkor a környezõ lakóhá-
zak alapjaiból kiszedték a földet és azt idehozták. Így egy
nagy és két kisebb domb keletkezett, amire pihenõparkot,
játszóteret, kondiparkot és szánkópályát alakítottak ki.
Régen és most is nagyon kedvelték és kedvelik is az itt élõ
gyerekek, lakosok – emlékezett vissza az elõzményekre
dr. Horváthné dr. Veisz Katalin önkormányzati képviselõ.

NÉGYTORNYÚ ÉS IKER – SZUPER

Ami a konkrét tényeket illeti: a felújításra azért is van
szükség, mert a jelenlegi lépcsõk és támfalak balesetve-
szélyessé, omlásveszélyessé váltak, a meglévõ lépcsõsor
és szánkópálya jelenlegi vasúti talpfa elemei elkorhadtak,
cserére szorulnak. A gyöngykavics szórású felületek föld-
del szennyezõdtek, cseréjük, felújításuk szintén idõszerû.
– Az elavult elemek cseréje a meglévõ terepgeometria
megtartása mellett történik. A támfalak és a kiemelt kor-
látfalak kõzúzalékkal töltött gabion kosár elemekbõl ké-

szülnek. A lépcsõ élei kiemelt szegélyekbõl, a belépése-
ket beton járdalapból építjük.  A lépcsõ elemek közei vö-
rös salak borítást kapnak – tájékoztatott Vasasné Bacsó
Eszter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. fõmérnöke. Ezen kívül a

Robinson dombon a meglévõ kéttornyú mászóvárat el-
bontják, és helyébe új, négytornyú mászóvár épül, új esés-
csillapító gumilap burkolattal, valamint egy iker óriáscsúsz-
da építése is megvalósul, ami igazán kuriózum lesz a tá-
gabb térségben is. Mindezek várhatóan a jelenlegi igen
magas látogatottságát még jobban megnövelik a terület-
nek, amely szeptemberre lesz kész.

Nagy Szabina
– Nagyon örülünk ennek a felújítás-

nak. Van egy egyesületem itt, a  Jósa-
városban, ez A Gyermekekért, Fiata-
lokért és a Családokért Közhasznú
Egyesület és elég sok programot szer-
vezünk ide, a Robinson dombra. Mint
szülõ is rendszeresen járok ide a két

gyermekemmel és nagyon szeretjük ezt a környeze-
tet, biztonságosnak tartjuk, mert teljesen elzárt a for-
galomtól. Tényleg felújításra szorult és örömmel vet-
tük, mikor láttuk, hogy jönnek a munkagépek. Ez egy
közösségi tér is, jó a kilátás, nyáron hûvöset ad, a fel-
újítás után pedig még biztonságosabb, élhetõbb és
szebb lesz.

Papp Zoltánné
– Nagyon örülünk annak, hogy tel-

jesen megújul a Robinson domb és
hogy fejlesztik ezt a szabadidõs terü-
letet, hiszen mi itt töltjük a minden-
napjainkat. Ez egy igazán jó hír.

Makai Ferencné
– Ez nagyon jó lesz, mert én min-

dennap itt vagyok az unokámmal,
mivel itt  lakunk. Nagyon szeretik a
gyerekek és már rá is fér szerintem a
Robinson dombra a felújítás. Mi a leg-
jobban már a gyerekvárat várjuk.

Ebben az évben is Nyíregyháza különbözõ városrésze-
iben: az Érkertben, a belvárosban, a Jósavárosban,
Örökösföldön és Sóstóhegyen újulnak meg a közösségi
terek. Idén parkrekonstrukciós munkálatokra 32 millió
forintot fordítanak, játszótérépítésre és -bõvítésre pedig
közel 80 millió forint áll rendelkezésre az önkormány-
zatnál.

A fejlesztések során a NYÍRVV munkatársai igyekez-
nek komplexen kezelni egy-egy területet. A közterületi
parkokban a játszótérfejlesztés mellett parkrekonstrukci-
ós munkálatokat is végeznek. Megújítják a sétányokat, új
közterületi bútorzatot, többek között padokat, szelencé-
ket, fedett filagóriákat helyeznek ki. Munkálataik során
figyelmet fordítanak a zöldfelület karbantartására, illetve
felújítására. Ehhez kapcsolódóan elõkészítik a következõ
évi öntözõrendszerek kialakítását. Egyes területeken a köz-
világítást is fejlesztik, új lámpákat helyeznek ki. Idén park-
rekonstrukciós munkálatokra 32 millió forintot fordítanak;
a sétányok nagy része begyepesedett, régi gyöngykavi-
csos borítású, ezért szükséges az újjáépítés, új szegélykö-
vekkel és járófelülettel látják el azokat, többek között a
Fazekas János térnél is fejlesztenek, térköveznek, és inter-
aktív játékvár is várja majd a gyerekeket.

FIGYELEMBE VESZIK AZ IGÉNYEKET

Keczkó János, a NYÍRVV Nonprofit Kft. közterület-fenn-
tartási irodavezetõje kifejtette, a felújítandó játszóterek
kiválasztásánál figyelembe veszik a lakossági igényeket,
a lakosság összetételét. A nagyszámú gyermekes csalá-
dok ugyanis igénylik, hogy közelükben legyen játszótér,
melynek befogadóképessége illeszkedik az azt használó
gyermekek számához. Mindemellett a legfõbb cél, hogy
a felújított játszótereken a kicsik a mai kornak jobban
megfelelõ interaktív, élménygazdagabb, készségfejlesztõ,
modern eszközöket használjanak. A Szalag utca–Lobogó
utca–Jelvény utcai tömbbelsõnél öttornyú vár is lesz drót-
kötélpályával; a munkálatok már elkezdõdtek.

A közel 32 millió forintos parkrekonstrukciós munkála-
tok a következõ helyszíneken készülnek el várhatóan szep-
tember közepéig:
1. Szalag utca–Lobogó utca–Jelvény utca tömbbelsõ: 1824

m2 sétányt alakítanak ki, valamint új utcabútorokkal
gazdagodik a terület. Több fát és cserjét ültetnek.

2. Ószõlõ–Garibaldi utca tömbbelsõ: 1140 m2 sétányt és
lépcsõzetet alakítanak ki, és elbontották a régi, baleset-
veszélyes kerítést.

3. Vörösmarty tér: burkolatcsere történik ezen a helyszí-
nen, valamint járdát, lépcsõket alakítanak ki.

4. Eperjes utca–Gádor Béla utca–Korányi köz tömbbel-
sõ: többfunkciós közösségi tér kialakítását végzik el. A
tavaly befejezõdött parkfelújítás következõ elemeként
idén az egyik salakos sportpálya felületén központi elem-
ként ún. Kneipp mezítlábas sétányt létesítenek. Öntö-
zõrendszer is készül.

5. Fazekas János tér 7.: önkormányzati projekt keretében
interaktív játékvár létesül, amelyhez 70 m2 térkövezés
is kapcsolódik.

A közel 80 millió forintos játszótérépítés, illetve -bõví-
tés az alábbi helyszíneken várhatóan szeptember köze-
péig valósul meg: (A felsoroltak közül az elsõ három hely-
színen új játszótér létesül, a további öt területen fejleszté-
seket végeznek, illetve egy helyen, a Benczúr téren az
elbontott eszközöket helyezik át.)
1. Bocskai utca: mászóbástya épül csúszdával.
2. Kemecsei út: egytornyú kombinált mászóvár épül csõ-

csúszdával, valamint egy hullámos csúszdával.
3. Szalag utca–Lobogó utca–Jelvény utca (ez lesz a 100.

játszótér!): ezen a helyszínen épül egy öttornyú vár drót-
kötélpályával kiegészítve. Háromtornyú kombinált já-
tékvár, egy kehelyforgó, egy szupernova körforgó, ru-
gós billenõ játék, valamint autót formáló kombinált já-
ték kerül ki.

4. Ószõlõ–Garibaldi utca tömbbelsõ: négytornyú játékvár-
ral gazdagítják a játszóteret, lengõhíddal felszerelve és
mászófallal, valamint épül egy egyszintes interaktív
csúszdaház is.

5. Fazekas János tér 11.: négytornyú várral, valamint egy
interaktív csúszdaházzal fejlesztik a meglévõ játszóte-
ret.

6. Vörösmarty tér: négytornyú játékvár kerül ki, csúszdák-
kal, függeszkedõlétrával, mászóhálóval, mászófallal,
lengõhíddal felszerelve.

7. Árpád utca 79.: kéttornyú kombinált játszóvárat helyez-
nek ki, hangpanellel, spirálcsõvel, játékpanelekkel, kö-
télhíddal és egyéb játékpanelekkel.

8. Fehér Gábor utca: egytornyú kombinált játszóvárat épí-
tenek, csõcsúszdával, hullámcsõ mászókákkal.

9. Fazekas János tér 2–4.: a Benczúr téren elbontott, fel-
újított eszközöket helyezik át a Fazekas János téri ját-
szótérre. Egy négytornyú mászóvár, egy fedett homo-
kozó, faragott játékkígyó, egy csúszdaház és egy négy-
üléses, rugós játék kerül át az új helyszínre.

AZ ALVÉGESI ÉS A KÖLYÖKVÁR IS
A „Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastruk-

turális fejlesztése” elnevezésû önkormányzati, pályá-
zati program célja, hogy a lakosság számára vonzó,
ugyanakkor környezetileg fenntartható közösségi, a
szabadidõ hasznos eltöltésére szolgáló létesítménye-
ket alakítson ki, aminek része még az ’50-es években
eredetileg pártháznak készült Alvégesi Mûvelõdési
Ház, valamint az 1929-ben épült Kölyökvár, mint több-
funkciós közösségi létesítmények felújítása is. A pro-
jekt leírása alapján a helyszínek a fejlesztés után al-
kalmassá válnak a helyi igényeken alapuló közösségi
és kulturális programok lebonyolítására, a városi la-
kosság értékteremtõ, aktív közösségi életének biztosí-
tására, városrészi rendezvények megvalósítására.

A Bocskai utcai mászóbástya
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NÉPTÁNCFESZTIVÁL

FESZTIVÁLSZEZON AUGUSZTUSBAN: NÉPTÁNCOSOK LEPIK EL NYÍREGYHÁZÁT!
Augusztusban indul az igazi fesztiválszezon Nyíregy-
házán. 23-án elstartol a VIDOR, de elõtte, 15-étõl –
immár kilencedik alkalommal – a Nyírség Nemzetkö-
zi Néptáncfesztiválnak ad helyet a szabolcsi megye-
székhely. 11 táncegyüttes 300 táncosa, 50 zenésze,
énekese érkezik a néptánc, a népzene, a világzene
területérõl és hoz mosolygós jókedvet városunkba.

RÉSZT VEVÕ EGYÜTTESEK
THAIFÖLD

Samsenwittayalai Iskola Táncegyüttese – Bangkok

A Samsenwittayalai Iskola 1955 óta mûködik országos
szinten kiemelkedõ iskolaként. Kulturális központjuk fon-
tos feladata a thai kultúra megõrzése, továbbadása, a ha-

gyományos thai zene és táncok elõadása, mind klasszi-
kus, mind népi stílusban. A tánchagyományokat nemcsak
õrzik, hanem innovatív módon, kreatív módosítással tart-
ják fenn. Diákjaik kiválóságát mutatja, hogy számos alka-
lommal szerepeltek már Thaiföldön és különbözõ külföldi
fesztiválokon Európában és Ázsiában, ahol díjakat is nyer-
tek. Táncaik kellékeként különleges, hagyományos eszkö-
zöket használnak: legyezõt, kókuszdióhéjat, botokat.

SZERBIA
Nemzeti Mûvészeti Szervezet –

Dimitrije Koturovic Táncegyüttes – Belgrád

Az együttes 1967 óta dolgozik a gazdag szerb népha-
gyomány megõrzésén. Gazdag repertoárjuk felöleli Szer-

bia különbözõ régióit és az ott élõ táncokat, színes népvi-
seleteket, a hagyományos hangszereken elõadott népze-
nét. A világ számos fesztiválján jártak már, legnagyobb
eredményüknek a 2005-ös dijoni fesztivál (Franciaország)

aranyérmének elnyerését és a 2013-as goriziai fesztivál
(Olaszország) elsõ díját tartják. Nemzetközi fellépéseikkel
lehetõséget szeretnének adni közönségüknek arra, hogy job-
ban megismerjék a szerb kultúrát. Munkájukat kiemelkedõ
koreográfusok segítik. Szervezetük körülbelül 300 tagot
számlál, amely életkor szerint oszlik kisebb együttesekre.

MEXIKÓ
Frida Kahlo Mûvészeti Központ Táncegyüttese

– Mexikóváros

Az együttes 2002 márciusában alakult Israel García
White irányításával, aki a központ egykori tanulójaként
tért vissza tanítani. Elsõ fesztiváljukon, akkor még spontán
létrejött csoportként olyan sikert értek el, hogy végül hiva-
talosan is együttessé alakultak. Az együttes célja a mexi-
kói hagyományok ápolásán túl a diákok által a központ-

ban szerzett tudás gyakorlatba való átültetése. Két év tánc-
tanulás után sokan visszajárnak az együttesbe, és nagy
szenvedéllyel ûzik a mexikói kultúra képviseletét hazá-
jukban és különbözõ külföldi fesztiválokon. 2017-ben ün-
nepelték 15 éves fennállásukat.

INDONÉZIA
A SMA Al-Azhar 3 Iskola Táncegyüttese – Jakarta

A SMA Al-Azhar 3 Jakarta egyik híres muszlim középis-
kolája. 1997 óta a világ számos fesztiválján részt vettek
már. Egyik fõ céljuk az indonéz kultúra népszerûsítése,

kapcsolatépítés más országokkal, és a hagyományok sze-
retetének és megtartásának közvetítése a fiatalabb generá-
ciók felé. Fellépésük során bemutatják a fiatalság boldog
éveit vagy a nõk mindennapi életét, egy másik koreográfi-
ájukban harcmûvészeti elemeket láthatunk, eszközös tán-
cukban pedig tányérokkal táncolnak.

INDIA

Rang Népmûvészeti Alapítvány

A Rang Népmûvészeti Alapítvány 1983 óta mûködik
azzal a céllal, hogy megõrizze India õsi, színes népi kultú-
ráját. Az ország minden régiójából mutatnak be táncokat:
az indiai tánc és zene spontaneitását, amelyben a nép kép-
zelete, a mûvészi és érzelmi önkifejezés iránti vágy jele-
nik meg. Táncaikat általában a kísérõ dalok szövegének
tárgya ihleti, melyek a természetet dicsõítik, hagyományos

foglalkozásokat mutatnak be, vagy az istenek iránti oda-
adásukat fejezik ki. Jártak már Oroszországban, Olaszor-
szágban, Törökországban, Jordániában, Cipruson, Görög-
országban, Dubaiban, Csehországban és Szlovákiában.

BULGÁRIA

Zlatna Trakia Néptáncegyüttes – Haskovo

Az együttes 1992-ben alakult, vezetõje Zlatka Timonova.
Táncosaik életkora 6 és 30 év közé tehetõ. A gazdag bol-
gár néphagyományokat, dalokat, táncokat népszerûsítik
nagy sikerrel. Repertoárjukban Bulgária összes régiója
megjelenik. Egyediségükhöz hozzájárul gyermektáncosa-

ik kedves mosolya, és az idõsebb, de még mindig fiatal
táncosok temperamentuma. Több díjat szereztek már ver-
senyfesztiválokon is. Jártak többek között Cipruson, Ro-
mániában, Görögországban, Ukrajnában, Törökországban,
Szerbiában, Olaszországban, Lengyelországban, Belgium-
ban, Franciaországban, Oroszországban, Spanyolország-
ban, és most ismét Magyarországon köszönthetjük õket.

BRAZÍLIA

Pántlika Néptánccsoport – Sao Paulo

A tánccsoportot 1968-ban Kokron Ilona alapította, aki a
II. világháborút követõen érkezett Brazíliába. Ilona jelen-

tõs szerepet vállalt a Sao Pauló-i magyar közösség életé-
ben a cserkészfoglalkozásokon, illetve színházi és irodal-
mi tevékenységekben egyaránt. Innen származott az ötlet,
hogy összegyûljenek a fiatal cserkészek és a néptánc által
megõrizzék, valamint népszerûsítsék a szülõföld kultúrá-
ját az új országban. Késõbb magyarországi néptánctanárok
jöttek táncot tanítani hozzájuk és a csoport tagjai is gyakran
utaztak magyarországi falvakba és határon túli magyarlakta
vidékekre, ahol megtanulták az eredeti lépéseket. Az uta-
zásokról eredeti népviseleteket hoztak magukkal, amelyek
alapján maguk készítették el a táncosok fellépõruháit. Pedro
Marques da Silva 2000-ben vette át a Pántlika Néptánccso-
port vezetését. A csoport jelenlegi tagjai a Sao Pauló-i ma-
gyar közösséget megalapító kivándoroltak gyermekei és
unokái, akik szeretnék megtanulni, népszerûsíteni és to-
vábbadni a magyar folklór értékeit. A Pántlika Néptánc-
csoport brazíliai és külföldi fesztiválok rendszeres fellépõ-
je, számos alkalommal jártak már Magyarországon.

MAGYARORSZÁG

Igrice Néptáncegyüttes

A 35 éves Igrice Néptáncegyüttes megalakulása óta gyûj-
ti, ápolja és színpadra állítja a  Kárpát-medence magyar-
ságának zenei és táncos örökségét. Munkájukban szûkebb
hazájuk – Kelet-Magyarország –  táncain  kívül a Dunán-

túl, az Alföld, a Szlovákiában és Erdélyben élõ magyarság
tánchagyományai kelnek életre. Az együttes a folyamato-
san megrendezendõ szakmai eseményeken is részt vesz.
Ezt bizonyítja az is, hogy négy alkalommal is elnyerte a
„Kiválóan minõsült” címet, legutóbb a 2019-ben elõször
megrendezett Néptáncosok Területi Bemutató Színpadán
„Kiemelt Nívódíjas” együttes címet kapott, valamint a sze-
gedi Martin György Néptáncfesztiválon több alkalommal
nívódíjjal jutalmazta a zsûri az együttes munkáját.

Szabolcs Néptáncegyüttes

A Szabolcs Néptáncegyüttes Nyíregyháza város leg-
hosszabb múlttal rendelkezõ amatõr közössége. Az együt-
tes megalakulásának éve: 1957. Az együttes tagjai olyan
elkötelezett, amatõr táncosok, akik munkahelyük, család-
juk, tanulmányaik mellett vesznek részt a csoport életé-
ben. Táncaikban õrzik a Kárpát-medence hagyományait,

céljuk a belsõ alkotói munkán túl, a magyar népi kultúra
életben tartása, õrzése, a tánc szeretetének átadása és
megismertetése a fiatalokkal. 2016-ban bekerült az együt-
tes munkássága a helyi értéktárba, majd a megyei érték-
tárba is. Óriási elismerés a táncosoknak a 2017-ben kiér-
demelt megyei Szentpéteri Zsigmond kitüntetõ díj elnye-
rése. 2019-ben a Néptáncosok Területi Bemutató Színpa-
dán kiemelt nívódíjas elismerést kaptak. Az együttes tagjai
rendszeres résztvevõi hazai és nemzetközi fesztiváloknak
és táncházaknak. Az együttes fenntartója a Szabolcs Nép-

A Nyírség Táncegyüttes – nemzetközi kapcsolatait fel-
használva és együttmûködve a városi néptáncélet meg-
határozó közösségeivel – újra értékes folklórprogramot
szervez Nyíregyházán: a 9. Nyírség Nemzetközi Néptánc-
fesztivált augusztus 15. és 21. között. Az esemény egyéb-
ként 23 éves múltra tekint vissza, hiszen 1996-tól 2017-
ig 8 alkalommal rendezték meg 2-3 évenként, Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város támogatásával. Nem lesz ez
másként idén sem, hiszen két hét múlva a fesztivál fõ

szervezõje, a Nyírség Táncegyüttes – fesztiváltitkárok: Bán
Annamária és Ugyan Attila, fesztiváligazgató: Demarcsek
György – a fesztivál 5 napja alatt 10 helyszínen 20 prog-
rammal várja majd az érdeklõdõket. Érkeznek táncosok
Bulgáriából, Szerbiából, Thaiföldrõl, Indiából, Indonézi-
ából, Mexikóból, Brazíliából és természetesen Magyaror-
szágról is (Nyírség, Igrice, Szabolcs és Újfigurás Tánc-
együttes). Részletes program jövõ héten, most a szerep-
lõket mutatjuk be.

tánc Egyesület, amely több mint 100 táncossal dolgozik
4 éves kortól 70 éves korig.

Figurás Táncegyüttes

A Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium Táncmûvé-
szeti Tagozata a hazai, professzionális táncmûvészképzés
egyik legmeghatározóbb intézménye. Az iskola végzett

növendékei megtalálhatók az ország valamennyi hivatá-
sos táncegyüttesének tánckari tagjai, vezetõ táncos szólis-
tái, valamint a Magyar Táncmûvészeti Egyetem hallgatói
között.

A 9. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztiválon fellépõ
tanulók már sikeresen mutatkoztak be különbözõ szakmai
versenyeken, városi rendezvényeken, fesztiválokon úgy
együttesi formában, mint szólistaként. Fiatal koruk ellené-
re több díjat is magukénak tudhatnak. A mûsorban közre-
mûködõ 12-13. évfolyamos növendékek közül többen
büszkélkedhetnek „gyöngygalléros” és „ezüstpitykés”
szólótáncosi címmel. A számos szakmai elismerés mellett
kiemelkedõen fontosnak tartják, hogy több tagjuk a „Föl-
szállott a páva” televíziós tehetségkutató mûsorban a kép-
ernyõn keresztül is népszerûsíthette a magyar néptánc-
kultúrát.

Nyírség Táncegyüttes

A Nyírség Táncegyüttes sokszoros Kiválóan Minõsült
Együttes (legutóbb idén márciusban nyerték el ezt a címet
immár 9. alkalommal), számos hazai és külföldi fesztivál
díjazottja és rendszeres résztvevõje hazai és külföldi szak-
mai fesztiváloknak.

A Nyírség Táncegyüttes munkássága nemzeti értékként
került be a Nyíregyházi Települési Értéktárba és a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba is. A társulat fontosnak
tartja a magyar, valamint a kárpát-medencei néptánc- és
népzenei kincs népszerûsítését itthon és a nagyvilágban, s
szeretettel gyûjti és dolgozza fel szûkebb hazája – Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye – páratlan gazdagságú tánc-
anyagát is.

Fontos az együttes és az általa képviselt értékek megis-
mertetése a helyi és az országos közönséggel, valamint a
magyar folklórkincs bemutatása más népek számára. Ezért
vesznek részt szívesen nemzetközi folklórfesztiválokon és
ezért szerveznek immár 9. alkalommal nemzetközi nép-
táncfesztivált Nyíregyházán is! Az együttes tagjai középis-
kolai tanulók, egyetemi hallgatók, néptáncpedagógusok és
„civil” foglalkozású fiatalok, akik azért gyûlnek össze es-
ténként, hogy meglehetõsen kevés szabadidejük nagy ré-
szét az individuális magyar néptáncok csoportba szerve-
zõdött tanulási formájának szentelhessék a Nyírség Tánc-
együttesben. A társulat ebben az évben ünnepeli megala-
kulásának 45. évfordulóját.
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ÚJRATEMETTÉK VITÉZ ELEKES GÁBOR
HUSZÁR EZREDES HAMVAIT

SZÉPÜL A VÁROSHÁZA IS
Nyíregyháza fõterének meghatározó épülete a város-

háza, melynek környékén az elmúlt hetekben állványer-
dõt láthattak. Egy újabb projektnek ugyanis része a hom-
lokzat mûemléki felújítása. Ez a szemnek látványosabb,
viszont van benne kívülrõl kevéssé érzékelhetõ, lénye-

ges elem: cserélik a nyílászárókat, szigetelik a padlásfö-
démet, a „zöld” épületen is. Így valóban zöldebb lesz a
városháza, már ami az energetikai szempontokat illeti.
Még a sárgás rész is... (A befejezés augusztus végére vár-
ható, de már addig is teljes pompájában fotózható.)

UKRÁN ÚJSÁGÍRÓK NYÍREGYHÁZÁN

Katonai tiszteletadással temették újra vitéz Elekes Gá-
bor huszár ezredes hamvait az Északi temetõ huszár sír-
kertjében. Emléktábláját pedig az egykori Petõfi utcai la-
kóházának helyén avatták fel. Elekes Gábor egykor a Ha-
dirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nem-
zeti Szövetségének megyei elnöke volt.

Vitéz szentkatolnai primor Elekes Gábor huszár ezre-
des elõkelõ, régi székely nemesi családból származott. A
primorok a székelyek legmagasabb rangú, fõnemesnek
megfelelõ, katonáskodó rétege volt, akik Erdély keleti ha-
tárvidékén láttak el fontos feladatokat, védték a határt a
betörõ hordák ellen.

KOMOLY ESZMEI ÉRTÉK

A huszár ezredes 1941-ben hunyt el, Nyíregyháza vá-
rosa díszsírhelyet adományozott az ezredesnek, emlékét
jegyzõkönyvben is megörökítették. Komoly eszmei érté-
ket képviselt az a szobor, amely sírját díszítette egykor.
Mivel a sírboltot Elekes Gábor menye eladta, a földi ma-
radványokat elhamvasztották, az urna átkerült a fõbejára-
ti ravatalozóba. A 10 éves bérlés után a hamvak kikerül-
tek onnan a temetõ egyik raktárába, arra várva, hogy azo-
kat bemossák. A Magyar Honvédség parancsnoka elfo-
gadva a megyei hadisírgondozó részleg felterjesztését,
méltányosságból engedélyezte a katonai tiszteletadással
történõ újratemetést.

EMLÉKTÁBLÁT IS AVATTAK

Vitéz Elekes Gábor huszár ezredes egykori Petõfi utcai
lakóházának helyén emléktáblát is avattak. Kertész József
százados, megyei hadisírgondozásért, hadisírkutatásért
felelõs szaktiszt beszédében hangsúlyozta, Elekes Gábor
a családi hagyományt követve a katonai pályára lépett. A
legmagyarabb fegyvernemnél, a huszároknál szolgált. Elsõ

szolgálati helye hadnagyként Miskolc volt, majd fõhad-
nagyként került Nyíregyházára, a híres 14-es „vörös ör-
dögökhöz”, innen szólította a frontra az I. világháború ki-
törése, immár századosként. A nagy háborút õrnagyként
fejezte be szép kitüntetéssorral. Nyíregyházára visszatér-
ve a híres huszárvirtust a háború áldozataiért kamatoztat-
ta. A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Orszá-
gos Nemzeti Szövetségének Szabolcs megyei elnöke és
országos társelnöke lett. Kitûnõ szónok, de még jobb szer-
vezõ volt.

RENGETEGEN ÉRKEZTEK

1941. november 4-én érkeztek haza a nyíregyházi hu-
szárok a keleti frontról, akiket a régi 14-esek nevében Ele-
kes Gábor köszöntött a feldíszített közeli vasútállomáson.
Ezért keltett mély megdöbbenést az egész városban, hogy
az erõs fizikumú, kemény katonatiszt november 6-án agy-
vérzésben elhunyt. Frontharcosok díszszázada kísérte az
Északi temetõbe a nagy halottat, akinek halálát családján
kívül sokan megsiratták.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával
tíz ukrán újságíró érkezett ötnapos magyarországi láto-
gatásra. A fõ programjuk, hogy részt vegyenek az Ör-
dögkatlan Fesztiválon, ahol azokat az ukrán idõs höl-
gyeket látja vendégül Both Miklós, akiknél az elmúlt évek
során autentikus ukrán népdalokat és balladákat gyûj-
tött. Emellett az ország több városában megismerkedhet-
nek a kisebbségi önkormányzatok mûködésével. Sza-
lipszki Endre, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
koordinációs referense hangsúlyozta, Ukrajnában nem
bánnak kesztyûs kézzel a kisebbségekkel, ezért szeret-
nék bemutatni az igen toleráns és nagyvonalú magyar

gyakorlatot. Ez tovább javíthatja Ukrajnában a Magyar-
ország-képet.

Az ukrán vendégek elsõ állomása Nyíregyháza volt, a
városházán Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte
õket. Kiemelte, miután a vendégek újságírók, a benyomá-
saik sok-sok emberhez jutnak majd el a sajtóorgánumukon
keresztül. Ez segíthet a turizmus fejlõdésében, de minden-
képpen a két nép kapcsolatának az erõsítését szolgálja.

Az ukrán újságíróknak Szofilkánics Judit mutatta be a helyi
kisebbségi önkormányzat munkáját. A vendégek Budapestre
utaztak tovább, és az országos tapasztalatcsere mellett meg-
ismerkedhetnek a magyar termálfürdõ-kultúrával is.

OLVASÓI LEVÉL

SZIGLIGETI ÜDVÖZLET
„Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre,
égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton!
Arcát a hold benned elmélázva nézi,
s csillagos fátyolát átvonja Tihanyon.
Leülök egy kõre s elmerengek hosszan
az éjjeli csendben az alvó fa alatt.
Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom:
Balatont álmodom s melléje magamat.”

Nos, nekünk nem kellett álmodnunk, hogy átéljük
mi is Gárdonyi Géza versének hangulatát, miközben a
Szigligeti Gyermeküdülõben tölthettünk egy csodála-
tos hetet. 2019. július 22–27. között 38 apáczais és 40
mórás diák élvezhette a Nórika néni (dr. Hudákné Fá-

bián Nóra) által szervezett változatos és gyermekköz-
pontú programokat. A táj egyedi szépsége, a hegyek,
dombok által körülvett Balaton hûsítõ vize és mindig más-
más arcát mutató képe lenyûgözte a gyerekeket és a fel-
nõtteket egyaránt. A sok-sok különleges rendezvény,
program közül nehéz kiemelni egyet, talán nem is lehet,
de az biztos, hogy a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdõben
tett látogatás és a Szigligetrõl Badacsonyba utazás gyors-
hajóval hagyta a legmélyebb nyomot tanítványainkban.
Köszönjük a lehetõséget, a kiváló szervezést!

Gazdag Károlyné és Leszkoven Beáta,
a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola

és AMI pedagógusai

ÚJ ELNÖK A ROTARYNÁL
Dr. Csedreki László személyében új elnöke van a Rotary

nyíregyházi szervezetének. A baleseti sebész fõorvos meg-
tiszteltetésnek tartotta a jelölést, így vette át a stafétát a
leköszönõ, Fekete Tibor elnöktõl. A munka a megkezdett
mederben folytatódik.
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MERRE RAKNAK FÉSZKET A GÓLYÁK?
Lassan beköszönt az õsz, és nemcsak a hagyományos

értelemben vett gólyák repülnek melegebb éghajlatra,
hanem hamarosan az egyetemi gólyák is elfoglalhatják
kiérdemelt helyüket az iskolapadban.

A sikeres felvételi eredmények az öröm mellett komoly
dilemmát is jelentenek: hol fognak lakni azok a jövõbeli
hallgatók, akik nem a szülõvárosukban vagy ahhoz leg-
alábbis a napi bejárást lehetõvé tevõ közelségben fognak
tanulni? Négy, egyetemi tanulmányaikat õsztõl megkez-
dõ nyíregyházi fiatalt kérdeztünk a témában.

ALBÉRLET VAGY KOLLÉGIUM?

Az elsõ és legfontosabb kérdés a legtöbb diák számára
eldönteni, hogy albérletbe vagy kollégiumba szeretne-e
beköltözni. A megkérdezetteknél ez fele-fele arányban
eloszlott. A kollégista diákok, kérdésünkre, miszerint mi-
ért döntöttek a kollégium mellett, így válaszoltak:

– Több egyetemista ismerõsöm is a kolit javasolta, mert
szerintük ott zajlik az élet, és ismerkedés szempontjából
sem hátrány. (Marci, 18)

– Amellett, hogy nem könnyû megtalálni a megfelelõ
albérletet, igazából nem volt kivel ilyen lakásba költözni.
Egyedül pedig nem szeretnék lenni, szóval marad a koli.
(Noémi, 18)

NEM KÖNNYÛ FELADAT

Az albérletet választók dolga valamivel nehezebb, hi-
szen fel kell kutatniuk a legmegfelelõbb lakást: legyen
kedvezõ árban, valamint elég tágas, közel az egyetem-
hez, és az sem hátrány, ha inkább fiatalok lakják a kör-
nyéket, akik nem szólnak a hajnalig tartó házibulik miatt.

– Nem könnyû lakást keresni úgy, hogy alapvetõen én
Nyíregyházán élek, de Budapesten járok majd egyetem-

re: oda-vissza ingázni, hogy megnézzek egy lakást, amit
nem is biztos, hogy kiveszek... (Regi, 18)

– A Facebook-csoportok, amelyekben felrakhatják a
tulajdonosok a lakásokról a képeket és még árat is írnak
mellé, megkönnyítik a dolgot. Persze ilyenkor az egész
internet is tele van albérlethirdetésekkel, de ettõl függet-
lenül nem könnyû megtalálni a tökéletes helyet. (Eszter,
18)

Mivel a felvételi után rendszerint megnõ a kereslet az
ingatlanok iránt, így az árak is jelentõsen megemelked-
nek. Az általunk megkérdezettek véleményébõl kiderült,
hogy a diákok maximum limitje 130–150 ezer forint/la-
kás, amit az albérletre szeretnének szánni, ám az átlag

lakbérek Budapesten már most 180–200 ezer forint körül
alakulnak, így csak a szerencsésebbek tudnak kifogni jó
állapotú és ideális árban lévõ lakásokat. Ha valaki pénz-
tárcakímélõ megoldást keres, az választhat a garzonlaká-
sok közül, amelyeknek bérleti díja nem haladja meg a
havi 50–80 ezer forintot, vagy esetleg a szobákat.

Ha sikerült megfelelõ lakást találni, utána már csak azt
kell eldönteni, hogy egyedül vagy lakótárssal költözze-
nek-e be. A legtöbb diák keres valakit maga mellé, hiszen
nemcsak költséghatékonyabb osztozni a bérleti díjon és a
rezsin, hanem egyúttal kevésbé ijesztõ beleszokni az új
környezetbe, és az együttélésbõl életre szóló barátságok
is köttethetnek.                               (Szerzõ: Pethõ Kincsõ)

PONTHATÁROK: A NYÍREGYHÁZI EGYETEMRE IDÉN
TÖBB HALLGATÓ NYERT FELVÉTELT, MINT TAVALY!
Négy felsõoktatási szakképzési, 19 alapképzési és 1

mesterképzési szakot indít az egyetem. A Nyíregyházi
Egyetemen a pedagógusképzés teljes palettáját betöltik a
felvett hallgatók: csecsemõ- és kisgyermeknevelõ, óvo-
dapedagógus, tanító és tanár szakosok tanulhatnak a nyír-
egyházi campuson – tájékoztatta a Naplót Halkóné dr.
Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem Igazgatási és Humán-
politikai Központjának központvezetõje.

– A Nyíregyházi Egyetem nagy
sikerként könyveli el azt, hogy az
idén több hallgató nyert felvételt az
intézménybe, mint tavaly, összesen
1133 egyetemista kezdheti meg ta-
nulmányait. Közülük 928-an álla-
mi ösztöndíjas formában. Nagy
örömünkre nõtt a nappali képzés-
re felvettek létszáma – fogalmazott
Halkóné dr. Rudolf Éva.

A PEDAGÓGUSKÉPZÉS TELJES PALETTÁJA

A Nyíregyházi Egyetem Igazgatási és Humánpolitikai
Központjának vezetõje hozzátette: a pedagógusképzés
teljes palettáját betöltik: a csecsemõ- és kisgyermekneve-
lõ, óvodapedagógus, tanító és tanár szakosok jelentõs há-
nyadát teszik ki a felvett hallgatóknak, a 38 százalékát.
Az utóbbiak, a nappali osztatlan tanár szakosok 12
szakpárban, míg a diplomára épülõ tanári mesterképzés
levelezõs egyszakosai 11 szakon folytathatják tanulmá-
nyaikat.

A LEGNÉPSZERÛBBEK

2019-ben az alapszakok voltak a legnépszerûbbek, a
következõk: az óvodapedagógus szak, a gazdálkodási és
menedzsment szak, valamint a programtervezõ informa-
tikus. Ugyanakkor szép számmal kerültek be jelentkezõk

a mezõgazdasági mérnöki, illetve a sport- és rekreáció-
szervezés alapszakra. Az osztatlan tanári szakok közül a
testnevelõ tanár, a történelemtanár és állampolgári isme-
retek tanára, az angol nyelv és kultúra tanára, valamint
közgazdásztanár szak volt a legkeresettebb.

INDUL A PÓTFELVÉTELI

– A sikeres általános felvételi eljárásnak köszönhetõen
az idei pótfelvételi eljárás során számos szakot tudunk
kínálni az érdeklõdõknek – emelte ki a központvezetõ,
ami újabb esélyt jelenthet a most lemaradóknak. – Jelent-
kezni – a korábbi évekhez hasonlóan – kizárólag elektro-
nikus formában lehet a www.felvi.hu honlapon, a határ-

idõ 2019. augusztus 7. Elõször indítjuk a mûszaki felsõok-
tatási szakképzést, ahová várjuk azokat a diákokat, akik
eddig nem nyertek felvételt, illetve most döntötték el, hogy
továbbtanulnak.

DIPLOMÁSOK IS JÖHETNEK

– Várjuk a jelentkezését azoknak is, akik már rendel-
keznek diplomával. Az egyetem által kínált szakirányú
továbbképzéseken mûszaki, gazdasági és pedagógiai ké-
pesítésüket bõvíthetik. Már fogadja az intézmény a jelent-
kezéseket. Ezekrõl bõséges információ található az egye-
tem honlapján:  www.nye.hu – egészítette ki Halkóné dr.
Rudolf Éva. (A jelentkezési határidõ: 2019. augusztus 23.)

Fotó: MTI
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Augusztus 3., szombat 20.30 A miniszter félrelép (Bánfalvy Stúdió), Szabadtéri Színpad

Augusztus 6., kedd 19.30 Többszemközt: Beszélgetés Kuthy Patríciával, Bérletszünet, Bencs Villa

Augusztus 7., szerda 20.30 Diszkópatkányok (Szabadtéri Mozi), Szabadtéri Színpad

Augusztus 9., péntek 20.30 Meseautó (Móricz Zsigmond Színház), Szabadtéri Színpad

A SZÍNHÁZBAN IS VIDOR-AN
A nyíregyházi színházkedvelõk örömünnepe a VIDOR

Fesztivál, hiszen ilyenkor jobbnál jobb vendégelõadáso-
kat, neves mûvészeket láthatnak a nézõk a város külön-
bözõ pontjain lévõ színpadokon a Móricz Zsigmond Szín-
ház szervezésében. Nem lesz ez másként az idén sem,
hiszen augusztus 23. és 30. között több mint húsz pro-
dukció készteti majd nevetésre a publikumot.

– Mûvészeti tanácsadóként negyedik éve veszek részt
a VIDOR színházi versenyprogramjának összeállításában
– nyilatkozta lapunknak Sediánszky Nóra. – Évrõl évre
népszerûbb a fesztivál, egyre erõsebb a mezõny. Az elõ-
készítõ munkálatok során igyekszünk a fesztiválra neve-
zett elõadásokból úgy válogatni, hogy a szórakoztató
mûfajon belül minél többféle elõadással, stílussal, humor-
ral találkozhasson a nézõ – természetesen mindenbõl a
legjavát igyekszünk nyújtani –, s az is fontos, hogy repre-
zentatív, erõs elõadásokat hozzunk el. Az idei év újítása,
hogy zenés produkciók is szerepelnek a versenyprogram-
ban; ez Kirják Róbert ügyvezetõ igazgató ötlete volt, egy-

részt, hogy ezentúl a méltán
népszerû zenés mûfaj is ré-
szese lehessen a VIDOR-nak,
másrészt, hogy a nagyszerû-
en felújított Rózsakert Sza-
badtéri Színpad is bekapcso-
lódjon a VIDOR „vérkerin-
gésébe”. Itt látható például a
Mennyei hang! címû elõadás
is – a Játékszín produkciójá-
ban Bánsági Ildikó remekel.
(Nyilván sokan látták a filmet
Meryl Streep fõszereplésével;

a színpadi verzió hasonlóan nagy élmény.) Ugyancsak a
Rózsakertben látható a Szabolcs Megye Lordjai és a
Miladyk elõadás is. Ez a rendhagyó produkció különösen
népszerû lehet nálunk, mert egyik sztárja Nyíregyháza
nagy kedvence, Mészáros Árpád Zsolt, de partnerei is a
zenés mûfaj kiválóságai: Dolhai Attila, Gubik Petra, Janza
Kata, Nagy Sándor, Szerényi László. Ebben az évben ha-
táron kívüli teátrumok is szerepelnek a seregszemlén. A
temesvári Csiky Gergely Színház és a Szatmárnémeti Észa-
ki Színház Harag György Társulatának közös produkció-
jában az izgalmas, szokatlan hangvételû Burundangát lát-
hatják a nézõk. Sajátos humorú, gyors iramot diktáló, ferge-

teges elõadás. Ha valaki szereti az Almodóvar-filmek han-
gulatát, az nagyon fogja szeretni ezt az elõadást is, de a
„szûz szemnek” is igazi élményt kínál.

A PATIKA NEM AZ ILLATSZERTÁR

Mint Sediánszky Nóra elmondta, ebben az évben két
Szép Ernõ-darab is szerepel a programban. A Szabadkai
Népszínház a Lila ákácot adja elõ, ami egy gyönyörû sze-
relmi történet, nosztalgiával és nagy életismerettel beszél a
tünékeny fiatalságról, szerelemrõl, az elszalasztott lehetõ-
ségekrõl. Az Örkény Színház a Patikával érkezik, amelyet
Mohácsi János vitt színre, aki a Móricz Zsigmond Színház-
ban korábban a nagysikerû Illatszertárt rendezte. Nagyjá-
ból hasonló korban játszódik a két mû, s látszólag mindket-
tõ története egy-egy üzlet mindennapjai körül bonyolódik,
a két darab mégis más hangulatú. A Patika egy képzeletbeli

és beszédes nevû falu, Laposladány életét mutatja be, pon-
tos látleletet adva a korabeli – és mindenkori – magyar va-
lóságról – szatirikusan és tûpontosan. Csodálatos színészi
teljesítményeket láthatunk benne például Tenki Rékától,
Znamenák Istvántól, Kerekes Évától, Zsigmond Emõkétõl.
A király beszéde címû, négy Oscar-díjat nyert film színpadi
adaptációját a Kecskeméti Katona József Színház mutatja
be a VIDOR-on. A történet többek között arról szól, ho-
gyan vetkõzhetjük le a gátlásainkat, hogyan alakulhat ki
barátság két teljesen eltérõ jellemû és pozíciójú ember kö-
zött. Nóra egyik személyes kedvence a Primadonna gatyá-
ban címû elõadás. A János vitéz daljáték születésérõl szó-
ló, sajátos mûfajú elõadás három kiváló humorú, remekül
éneklõ, érzékeny színész mestermunkája, melyet pontosan
irányít az író-rendezõ Vörös Róbert.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Sediánszky Nóra

A Mennyei hang! címû elõadás egyik jelenetében Gálvölgyi János és Bánsági Ildikó
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TERAMÓBAN FÚJTÁK
A közelmúltban számoltunk be arról, hogy július

11-étõl 20-áig Montenegróban, a festõi szépségû
Kotorban koncertezett a Szabolcsi Koncert Fúvósze-
nekar és Majorette Csoport. Az együttesnek nem volt
sok ideje pihenni, hiszen ezt követõen július 22. és
31. között már az olaszországi Teramóban lépett fel.

FÉLSZÁZ ESZTENDEJE A DAL SZÁRNYÁN
Kevesen vannak, akik ne ismernék a helyi berkekben

népszerû Rozsnyai György nevét. A táncdalénekes bár
soha nem tört világhírnévre és többnyire csak a megyé-
ben lépett fel, mégis teszi mindezt már egészen pontosan
félszáz esztendeje, ráadásul folyamatosan telt ház elõtt.

Máté Péter, Szécsi Pál, Zorán, Korda György, Kovács
Erzsi vagy éppen Sárosi Katalin: gazdag repertoárok, nép-
szerû dalok. Ezekbõl (is!) válogat rendszerint Rozsnyai
György, aki 1969-ben lépett elõször közönség elé Nyír-
egyházán, azóta pedig már több száz alkalommal láthat-
tuk és hallhattuk õt a Bencs Villában, a Városmajoriban,
vagy éppen a Váci Mihály Kulturális Központban is. Be-
szélgetésünk során azonban hamar kiderül: bár soha nem
tört világhírnévre, a bulgáriai Ki mit tud?-on azért meg-
mérettette magát 6000 ember elõtt, tehetségét pedig a zsûri
is elismerte, hiszen maximális pontszámot kapott.

„ITT RAGADTAM”

– 50 évvel ezelõtt, júliusban, Vasutas Nap alkalmából
jöttem elõször Nyíregyházára énekelni, attól kezdve pe-

„OLYAN SZÁMOKAT VESZEK ELÕ, AMIKET
MÁR 100 ÉVE ÉNEKELEK”

– Hogy mi a folyamatos telt házas elõadások titka? Azt
hiszem, hogy pont a mögöttem álló 50 év. Boldog vagyok,
amikor látom a szemeken, hogy tetszik nekik, amit csiná-
lok, annak meg pláne, ha velem együtt énekelnek. Általá-
ban olyan dalokat veszek elõ, amiket már „100 éve” éne-
kelek, de persze ezek között is van a szívemhez különö-
sen közel álló. Ilyen Gianni Morandi Térden állva jövök

A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Cso-
port szakmai sikerének visszaigazolása, hogy már két
évtizede kihagyások nélkül, minden évben meghívást
kapnak Teramóba, hogy lépjenek fel az ottani Brass
Band – Majorette Festivalon. Nem volt ez másként
idén sem.

– Egyszer-kétszer, esetleg háromszor ki lehet jutni
ilyen fesztiválokra, de hogy húszszor, ráadásul mind-
egyikre meghívást kapunk, az igazi sikernek számít –
tájékoztatta szerkesztõségünket Bakó Levente, a  Sza-
bolcsi Koncert Fúvószenekar mûvészeti vezetõje. – Ez
tulajdonképpen egy összmûvészeti fesztivál volt, ame-
lyen 8–10 európai együttes léphetett fel. Talán nem
túlzás azt mondani, mi már hazajárunk oda.

A KÖVETKEZÕ ÚTI CÉL KÍNA

– Augusztusban a megyében lépünk fel, ott leszünk
a VIDOR-on is, októberben pedig a tervek szerint Kí-
nába utazunk, ugyanis meghívást kaptunk egy ottani
rangos fesztiválra. Ígérjük, ennek részleteirõl is beszá-
molunk majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

dig tulajdonképpen itt ragadtam. Abban az idõben nem
volt olyan hétvégém, ami szabad lett volna. Kezdetben
vendéglátós bulikban léptem fel, aztán lakodalmakba, far-
sangi bálokba jártam. 65 éves koromig zenekarral zenél-
tem, 10 éve viszont már csak szólóban.

hozzád címû száma, amit elõször nehezen vállaltam el,
de aztán mégis háromszor visszatapsoltak. A hátam is bor-
sókázott.

LESZ FOLYTATÁS

– Ha a közönség is úgy akarja, akkor lesz még folyta-
tás. Évente egyszer-kétszer szeretnék még fellépni, ha úgy
alakul, énekelek születésnapokon, évfordulókon. Ami már
biztos, hogy október elején nagyobb közönség elõtt is: a
Városmajori Mûvelõdési Házba várom az érdeklõdõket.
Annyit elárulok, hogy vendégelõadóim is lesznek – emel-
te ki az énekes.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 6., kedd 18.00 NYKC–Ózd
férfi kézilabda-mérkõzés ismétlése

Augusztus 5–18., hétfõ–vasárnap Vá-
rosi Stadion, Tenisz Korosztályos Baj-
nokság

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

MÁR CSAK EGY LÉGIÓS HIÁNYZIK
Megkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Blue Sharks

férfi kosárlabda-együttese. A csapathoz több új játékos is
érkezett.

Több poszton is változott a Nyíregyháza Blue Sharks
kerete a nyári szünetben. Fazekas Csaba, Szondi Ákos,
Oláh Zoltán és Czura Attila távozott, helyükre egyelõre

három új játékos érkezett. Szobi Dániel 197 centiméter
magas, az A csoportos TF Budapest csapatától igazolt
Nyíregyházára. Utoljára a 2017/18-as szezonban játszott
a B csoportban, amelyben a bajnokcsapat tagjaként 11,6
pontot átlagolt. A MEAFC-Miskolc csapatából jött Brúgós
Olivér. 193 cm magas, 3-as poszton bevethetõ, agilis já-
tékos, aki azon túl, hogy a felnõtt férficsapatban kosárlab-
dázik, az akadémián edzõként dolgozik majd az utánpót-
láskorú gyerekek mellett. Dancsecs András is a Cápáknál
folytatja. A 19 éves, 186 centi magas játékos egyes és ket-
tes poszton egyaránt bevethetõ. András Szombathelyen
nevelkedett, az elõzõ szezonban az USA-ban, az Indiana
University of Pennsylvania együttesében kosárlabdázott,
korosztályos válogatott.

FEL KELL VENNI A RITMUST

– Fel kell venniük az új játékosoknak a ritmust, és mi-
vel több poszton változott a csapat, így szükséges egy kis
idõ, amíg összeáll a gárda. Remélem, gyorsan beillesz-
kednek, igyekeztünk emberileg is olyan játékosokat hoz-
ni, akik hasonlóan gondolkodnak, mint a keret régebbi
tagjai – mondta Siska János, a Nyíregyháza Blue Sharks
vezetõedzõje.

FELMÉRÉSEK ÉS MECCSEK

A Blue Sharks a héten kezdte a felkészülést, egy
kosarastábort szerveztek gyerekeknek, és a felnõttkeretDancsecs András legutóbb az USA-ban játszott

CENTER A TENGERENTÚLRÓL
Újabb játékost igazolt a Fatum Nyíregy-

háza nõi röplabdaegyüttese. A 190 cm ma-
gas, 23 éves Molly Lohman Minnesotából
érkezett a nyíregyházi csapathoz.

– Négy évet játszottam a Minnesota
egyetemen, ez egy csodálatos élmény volt.
Mindennap rengeteget tanultam és fejlõd-
tem, emberileg és játékosként is. Mi iga-
zán keményen dolgoztunk azon, hogy csa-
patként és egyénileg is sokat fejlõdhessünk.
Ez az idõszak mindig a szívemben marad.
Az olimpiai bajnok, Hugh McCutcheon volt
az edzõm az egyetemen. Óriási kiváltság
volt tõle tanulni és megismerni õt a pályán
és azon kívül is. Nagyon izgatott vagyok,
hogy a Fatum Nyíregyháza csapatához
csatlakozhatok. Tetszik az az elhivatottság,
amivel a játékosok, az edzõk és a stáb a
röplabdához állnak, hogy mindennap ta-
nuljanak és jobbá váljanak. Úgy érzem,
beleillek ebbe a környezetbe. Nagyon vá-

rom már ezt a szezont és boldog vagyok,
hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek –
mondta az amerikai center.

A Fatum Nyíregyháza kerete ezzel tel-
jes, a felkészülés a jövõ héten kezdõdik.

Molly Lohman a Fatum Nyíregyházában
folytatja

Szobi Dániel Budapestrõl érkezett

tagjai is részt vettek az eseményen. A 90 fiatalnak napi
több edzés is szerepelt a programban, a cél pedig a tehet-
ségek kiválasztása mellett az egyéni fejlesztés volt. A fel-
nõtt játékosoknál az elsõ héten felmérések szerepeltek a
programban, augusztus végén pedig már edzõmeccseket
játszik a csapat. Ezek után dönt a szakmai stáb arról, hogy
mely posztra igazol légióst. A tervek szerint több nemzet-
közi tornán is részt vesz az együttes, amelyeken határon
túli gárdákkal találkozik.



PROGRAMOK

2019. AUGUSZTUS 2. 15

PROGRAMOK

Nyíregyháza leglátványosabb szocreál épülete, a Zöld
Irodaház az egykori Beloiannisz térnek elkeresztelt fõtér
északi részén helyezkedik el.

A 130 irodát magába foglaló irodaház az állami válla-
latok városi és megyei irányítási központjai számára épült
1953–1954-ben a tiszaberceli téglagyár másfél millió tég-
lájából. A félköríves, oszlopos bejáratú épület tervezõje
az ÉM Debreceni Tervezõ Vállalata volt, a terveket
Szvesnyikov Szergej írta alá tervezõként, az átadási jegy-
zõkönyvben pedig Martsekényi Imre tervezõ neve is ol-
vasható, míg az építésvezetõ Berecz Pál volt. 1956. októ-
ber 26-án a városba érkezõ miskolci munkások és diákok
buzdítására a nyíregyházi forradalmárok leverték az épü-
let tetején lévõ vörös csillagot, amelyet 1957-ben pótol-
tak, majd 1989-ben végleg eltávolították a kommunista
szimbólumot az épületrõl.

A fotót Horváth Zoltán készítette 1961-ben a budapesti
Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán)

A ZÖLD IRODAHÁZ 1961-BEN

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 3. RÉSZ

A Zöld Irodaház 1961-ben
(Holmár Zoltán magángyûjteménye)

ILYEN SEM VOLT MÉG NYÍREGYHÁZÁN:
CSILLAGFUTÁS A BUJTOSI VÁROSLIGETBEN

Egy kemény munkanap, vagy egy idegõrlõ hét után a leg-
jobb stresszoldó az esti futás, hiszen segít megszabadulni a
feszültségtõl, és jólesõ, elégedett fáradtsággal tölt el. Ha
pedig ráadásul mindezt társaságban tesszük, az csak fokoz-
za az egyébként is óriási élményt. Így lesz ez várhatóan
szeptember 7-én, a Bujtosi Városligetben is, ahová – Nyír-
egyháza történetében elõször – Csillagfutást szerveznek.

Futott már éjszaka? Szeptember 7-én megteheti: Csil-
lagfutás lesz – az Omnis Forte Egyesület szervezésében –
a Bujtosi Városligetben, sok-sok játékkal, programmal ki-
egészítve. A résztvevõk 3 távra nevezhetnek: 1,5 kilomé-
teres (1 kör); 4,5 kilométeres (3 kör) és 9 kilométeres (6

kör), amely érinti majd a tó körüli rekortánpályát, vala-
mint az erdõt is. Az elsõ rajt este fél 7-kor, a második 7-
kor, a harmadik pedig 8 órakor indul majd.

KÜLÖNLEGES MEGVILÁGÍTÁSBAN

A szervezõk különleges megvilágosítást ígérnek: az er-
dõben reflektorokkal, kamionokkal és többek között mé-
csesekkel jelölik ki a pálya útvonalát. A verseny egyéb-
ként jótékony célt szolgál. A nevezési díj 100 százalékát
a Jósa András Oktatókórház Onkológiai Osztályának ajánl-
ják fel. Nevezni lehet online az esemény oldalán, vala-
mint a helyszínen is.

NYUSZIKALAND. A Burattinó Bábszínház elõadásai – au-
gusztus 3-án 16.00: Nyuszikaland. 4-én 10.00: Bátor kiska-
csák. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

ZENE SÓSTÓN az Élõ Zene Mûvészeti Egyesület szerve-
zésében. Augusztus 3-án: Kovács Miklós bandája – alterna-
tív rockzene. 7-én: Texas Tourist – rockzenekar. Helyszín:
Sóstói Piac, 18.30-tól.

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. További információ:
www.djabe.hu, https://www.facebook.com/djabeworld.

KIÁLLÍTÁS. A Szatmár-Beregi Népmûvészeti és Kézmûves
Egyesület várja az érdeklõdõket az augusztus 5-én 17.00 óra-
kor kezdõdõ kiállítás megnyitójára a Móricz Zsigmond

könyvtárba. Megnyitja: Baracsi Endre, a Sz-Sz-B Megyei Ön-
kormányzat alelnöke. Megtekinthetõ: szeptember 4-éig.

PERSZEPOLISZ – Az idõtlenség oszlopai. Sipos László
Forster-érmes fotográfus kiállítása a Városmajori Mûvelõdési
Házban. Megnyitó: augusztus 7-én 17.30-tól.

A MÛVÉSZTELEP GYÛJTEMÉNYÉBÕL. Válogatás tekint-
hetõ meg a Nyíregyházi Nemzetközi Fametszõ Mûvésztelep
Gyûjteményébõl augusztus 16-áig a Pál Gyula Teremben.

SZÜN-IDÕ-TÖLTÕ óvodásoknak és kisiskolásoknak au-
gusztus 30-áig az Örökösföldi Fiókkönyvtárban. Hetente más-
más, játékos feladatok. 1 feladat = 1 pecsét, 3 pecsétért aján-
dékot kapsz!

ÖSZTÖNDÍJASOK GYÛJTEMÉNYE. Válogatás látható a
Nyíregyháza MJV Képzõmûvészeti Ösztöndíjasok Gyûjtemé-
nyébõl a Nyíregyházi Városi Galériában augusztus 31-éig.

„KERESSÜK A NYÁR KÖNYVFALÓJÁT!” A Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 2019-ben is
meghirdeti olvasópályázatát a nyári szünidõre, 10–15 éves
gyerekeknek, akik a könyvtár beiratkozott olvasói. Részletek:
www.mzsk.hu vagy személyesen a gyermekkönyvtárban.

Fotó: Z. Pintye ZsoltFotó: Z. Pintye Zsolt
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A SÓSTÓI MÛVÉSZTELEP EMLÉKÉRE 1.
Az egykori sóstói szódagyár épü-

letét rövid ideig a mûvészet szolgá-
latába is állították: falai között szál-
lásolták el azokat a mûvészeket, akik
nyaranként Sóstóra települtek, hogy
az árnyas fák és a tó közelében ihle-
tet merítsenek alkotásaikhoz.

Rudnay Gyula festõmûvész, a
Képzõmûvészeti Fõiskola tanára
1931 tavaszán azzal a kéréssel for-
dult dr. Bencs Kálmán polgármester-
hez, hogy a nyár folyamán biztosít-
son lehetõséget néhány fõiskolai
hallgató vendégül látásával arra,
hogy „a magyar mûvészetünk ma-
gyar lelkisége szempontjából na-
gyon is kívánatos magyar vidéki élet
megismerésével a magyar mûvészet
magyar lelkisége a jövõ mûvészi
generátio lelkében alkotó és élõ erõ-
vé váljon”. Korábban már Kardos Ist-
ván kultúrtanácsnok, Vertse K. An-
dor és Téger Béla újságszerkesztõk, valamint maga a pol-
gármester is gondoltak arra, hogy egy állandó mûvész-
telepet létesítenek. Az ügyet az a nagyszabású kiállítás
megrendezése vitte elõbbre, amelyet 1931. március 25-
én dr. Bencs Kálmán polgármester nyitott meg. Kiváló
fõvárosi festõmûvészek alkotásait mutatták be a város-

háza nagytermében, amelyek közül
Rudnay alkotásai kiemelkedtek. Ezt
követõen Rudnay Kiss Lajos néprajz-
kutató barátján keresztül is tartotta a
kapcsolatot a polgármesterrel, aki a
város gazdasági nehézségei ellené-
re is támogatta kérését. A polgármes-
ter a szódagyár szobáit rendeztette
be számukra, étkezési ellátásukat
pedig a Szeréna lak vezetõjére, ifj.
Dienes Istvánnéra bízta.

Az elsõ öt, szegény sorsú és tehet-
séges festõnövendék 1931. június
27-én érkezett meg Sóstóra. Takács
Antalt, Császár Viktort, Konecsny
Györgyöt, Czene Bélát és Koffán
Károlyt nyolc héten át látta vendé-
gül a város. „A Sóstóról még soha
nem készült annyi kép, mint a fiata-
lok telepén. Portrét is, karikatúrákat
is készítenek a zseniális fiúk, akik
megérdemlik a nagy érdeklõdést és

megérdemelnék az intenzív támogatást is” – foglalta
össze ittlétüket a Nyírvidék tudósítója. Alkotásaikat
õsszel egy kiállítás keretében mutatták be a város lakó-
inak.

Kutasi Imre gipszfeje Rudnay
Gyuláról (1934)


