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A MEGYÉBEN IS NÉPSZERÛ A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV
  Mint ismert, a Családvédelmi Akcióterv 7 fõ pillérbõl

áll. Az ellátások közül július elsejétõl a Babaváró támoga-
tás, a CSOK, a Jelzáloghitel-csökkentés és a Nagycsalá-
dosok autóvásárlási támogatása is elérhetõ – hangzott el a
megyei kormányhivatal múlt pénteki sajtótájékoztatóján.

 
Egy hónap alatt több mint 4600-an igényeltek valami-

lyen ellátást ezek közül. Román István megyei kormány-
megbízott kiemelte, igyekeztek a várható nagy lakossági
érdeklõdésre felkészülni, ezért belsõ átcsoportosításokat
hajtottak végre a humánerõforrás tekintetében, hogy mi-
nél gördülékenyebben menjenek az ügyek.

 
HÁROM HÉT ALATT EGY ÉVNYI ADAG

– Július elsejétõl, három hét alatt annyi hatósági bizo-
nyítványt állítottunk ki, mint máskor egy fél év alatt. A 8
napos határidõt is tudjuk a megyében tartani, átlagosan 3
nap alatt a kollégák kiadják a bizonyítványokat. Azt gon-
dolom, mindenki maximálisan mindent megtesz azért, hogy

azon állampolgárok – fiatalok és családosok – számára, akik
élni szeretnének a lehetõségekkel, ne legyen akadály a hi-
vatali ügyintézés – fogalmazott Román István.

A sajtótájékoztatón kiemelték, a támogatások az összes
kormányablakban elérhetõek, igényelhetõk, a lehetõsé-
gekrõl és az ügyintézés menetérõl tájékoztatást is adnak.
A támogatások egyik feltétele a biztosítási jogviszony iga-
zolása, mely az egészségbiztosítási pénztári feladatokat
ellátó járási hivatalok hatáskörébe tartozik – hangsúlyoz-
ta Galambos Ildikó, a Nyíregyházi Járási Hivatal vezetõ-
je, aki az igénylésekkel kapcsolatos fontos helyszíneket,
osztályokat is megemlítette.

–  Szeretném kiemelni a Vörösmarty teret, ami az Egész-
ségbiztosítási Osztály ügyfélfogadási helyszíne, ott lehet
kezdeményezni a babaváróval és a CSOK-kal kapcsola-
tos hatósági bizonyítványok kérését. A jelzáloghitel-csök-
kentésnél pedig kezdeményezést és felvilágosítást is lehet
kérni az Egyház utca 13. alatt, a Lakástámogatási ügyfél-
szolgálatunkon – adott útmutatást a hivatalvezetõ. Nagy-
családok autóvásárlási támogatása igénylése esetén a kor-

mányhivatalnak (ezen belül is a kormányablakoknak)
„csak” továbbítási szerepe van. Ezen kérelmek benyújt-
hatók a KAB-okban, MÁK ügyfélszolgálaton (1081 Buda-
pest, Fiumei u. 19/A), postai és elektronikus úton is. A KAB-
ok továbbítják a kérelmeket az illetékességgel és hatás-
körrel rendelkezõ Magyar Államkincstár Családtámoga-
tási Fõosztályához Budapestre, ahol elbírálják az ellátás-
ra való jogosultságot.

 
A BABAVÁRÓ TÁMOGATÁS ÉS A CSOK VEZET

A sajtótájékoztatón elhangzott: hét eleme van az ak-
ciótervnek, ezek a következõk: Babaváró támogatás, Csa-
ládok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK), Jelzáloghi-
tel-csökkentés, Nagycsaládosok autóvásárlási támogatá-
sa, Négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentessége,
Bölcsõdefejlesztési programok, Nagyszülõi gyed beveze-
tése. Az elmúlt hetekben megyénkben a legnépszerûbb a
Babaváró támogatás és a CSOK volt.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Nyár elején adták át a megújult Bujtosi Vá-
rosligetet, és kétségtelen: egy modern közös-
ségi tér lett, ahol szívesen töltik el szabadide-
jüket a városlakók. Sokan napoznak a tó part-
ján, sütögetnek a tûzrakóhelyeken, használ-
ják a játszóteret, vagy éppen sportolnak a zöld
környezetben. Ezt pedig a jövõben egyre több
alkalommal szervezett formában is megtehe-
tik: szeptember 7-én Csillagfutás lesz, szep-
tember 14-én pedig felfújható akadálypályát
állítanak fel itt. Részletek a 7. oldalon.

LÜKTET A LIGET

FRISS INFÓ AZ UTAKRÓL
Elkezdõdött a Debreceni út Kígyó utcától körútig tartó szakaszának felújítása. Az

elsõ munkafázisban a szegély melletti útburkolat bontásával a csapadékcsatorna-
építés elõkészítõ munkálatai zajlanak. Az arra közlekedõknek útszûkületre, elõzési
tilalomra és 30 km/h-s sebességkorlátozásra kell számítaniuk. A Rákóczi utcán fo-
lyamatban van az új buszöböl építése a parkoló felõli oldalon, és a buszöböl bon-
tása a piac felõli oldalon. A Bethlen Gábor utcán  ezen a héten a kapubeállók hely-
reállításán, a buszmegállóperon térburkolásán dolgoznak. Továbbra is útszûkü-
let és sebességkorlátozás van érvényben. Kistelekiszõlõben megkezdõdött a Kulcsár
utca aszfaltossá építése, jelenleg a szivárgó rendszer kialakításán dolgoznak, kisebb
forgalomkorlátozás mellett. A munkálatok idején valamennyi helyszínen kérik a
közlekedõk, a gyalogosok és a gépjármûvezetõk türelmét és megértését, s hogy az
érintett szakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek.
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DÖNTÖTT A KORMÁNY: FEJLESZTIK A KISVASUTAKAT

ÚJRAINDULHAT SÓSTÓIG?

Már egy évtizede, hogy leállították a Nyírvidéki Kis-
vasút mûködését, azóta csak egyszer haladt végig a vo-
nalon egy szerelvény. Mostanra viszont a Nyíregyháza–
Sóstó közötti szakasz felújítási tervének elkészítése is
szerepel abban a 12,6 milliárdos projektben, amelyrõl a
közelmúltban határozott a kormány.

Ennek értelmében a következõ 3 évben 12,6 milliárd fo-
rint áll rendelkezésre 18 kisvasút pályájának és gördülõállo-
mányának tervezésére és felújítására. Ezek között pedig sze-
repel a Nyíregyháza–Sóstó vonal felújításának tervezése
is, vagyis ezen a szakaszon újra járhat majd a kisvonat.

BALESETVESZÉLYESSÉ VÁLTAK

Révész Máriusz kormánybiztos közleményében ki-
tért arra, hogy a program azért szükséges, mert több
kisvasút az elmúlt években rendkívüli módon elhasz-
nálódott. A balesetveszély okán a felújításuk sürgetõ,
állapotuk miatt több vonalszakasz a bezárásközeli hely-
zetbe került. A kormány pedig elkötelezett a természet-
járás feltételeinek javításában, mert közös érdek, hogy
Magyarországon többen túrázzanak, többen aktívab-
ban és egészségesebben töltsék a szabadidejüket a ter-
mészetben. (Forrás: MTI)

KIJAVÍTOTTÁK A
TÁTONGÓ LYUKAT

MODERN VONATOKKAL BUDAPESTRE
KÉNYELMES, AKADÁLYMENTES ÉS CSALÁDBARÁT

Elkészült a MÁV-START elsõ húsz darab saját forrásból
gyártott, nemzetközi forgalomra alkalmas, új generáci-
ós InterCity-kocsija a szolnoki Vasúti Jármûjavítási Te-
lephelyen, augusztusban pedig további hetvenet szerel-
nek össze (az elsõ már idén õsszel forgalomba állhat).
Az új flotta nemcsak modern, dizájnos, hanem prakti-
kus, kényelmes, ráadásul a kocsik egy része családbarát
és akadálymentesített is. Az új IC+ kocsikkal többek kö-
zött a Budapestrõl Nyíregyházára tartó IC-szerelvénye-
ken találkozhatnak az utasok.

A nemzetközi forgalomra szánt, légkondicionált kocsik
közül  tíz  darab  másodosztályú, 200 km/órás sebesség-

re képes; tíz darab pedig akadálymentesített, többcélú
teres, szintén 200 km/órás sebességre alkalmas.

VEZETÉK NÉLKÜLI INTERNET IS
Ezekben a kocsikban a laptopok, mobileszközök

mûködéséhez szükséges energiát elektromos és USB-
s csatlakozók biztosítják, a kikapcsolódást vagy a mun-
kavégzést vezeték nélküli internet segíti. A GPS-ve-
zérelt, fedélzeti audiovizuális utastájékoztató rendszer
pontos tájékoztatást ad a vonat helyzetérõl, a bizton-
ságról pedig belsõ videófelügyeleti rendszer gondos-
kodik. A több célra felosztott belterû kocsikban 47
ülõhely van, de lesz 3 kerekesszékesek számára kije-

lölt hely is. Az ülõhelyek foglaltságát elektronikus rend-
szer jelzi. Két családi szakasz található rajta, öt-öt ülés-
sel és tárolóval a nagyobb csomagoknak, összecsukott
babakocsiknak; az akadálymentesített mosdókban pe-
lenkázó is lesz.

A GUMIABRONCSOKAT IS FELFÚJHATJÁK
A BICIKLISEK

A kerékpár szállítására nyolc helyet alakítanak ki; kü-
lön érdekesség, hogy a kocsik levegõs rendszerébõl a
gumiabroncsokat is felfújathatják a biciklisek, de az elekt-
romos kerékpárok, illetve a kerekesszékek töltésére al-
kalmas dugaszolóaljzatok is lesznek a jármûveken.

Az utóbbi hónapokban több olvasói levél is befu-
tott a Nyíregyházi Napló szerkesztõségébe. Ezekben
a városlakók azt fájlalták, hogy már hosszú hetek óta
az Arany János utca és az Állomás tér keresztezõdé-
sében meg van süllyedve a közmûfedél, ami akadá-
lyozza az autósok közlekedését. Bár kitettek egy tere-
lõtáblát, de azóta több nem történt. Pontosabban annyi
igen, hogy ez a lyuk „önálló életre kelt”, zászlók, ko-
szorúk és virágok nõttek ki belõle.

Azt hamar kiderítettük, hogy az említett útszakasz
nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút tulaj-
donában van. A társaság megkeresésünkre azonban
elmondta, bár az útszakasz valóban hozzájuk tartozik,
de a közmûfedél már a Magyar Telekom tulajdonában
és kezelésében van. A helyszín javítása tehát a tele-
kommunikációs cég feladata. Sajtómegkereséseinket
követõen Bordás Béla városgondnoktól megtudtuk,
megkezdõdtek a helyreállítási munkálatok, a héten már
végeznek vele a szakemberek és végleg megszûnik a
hónapok óta tátongó lyuk.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: MTI
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SZEPTEMBER KÖZEPÉRE ELKÉSZÜLHET
KERTVÁROS ÚJ GYÖNGYSZEME

Gõzerõvel folyik a kivitelezés a volt Vay Ádám lakta-
nya területén. Európai uniós pályázatból, mintegy 1,7
milliárd forintból rehabilitálják a 163 ezer négyzetmé-
tert érintõ területet. A volt parancsnoki épületet felújít-
ják, parkolókat, utakat hoznak létre, fásítás és parkosí-
tás történik meg. Ezen kívül játszóteret, KRESZ-parkot,
napozókat és bográcsozóhelyeket alakítanak ki.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 1,7 milliárd forint,
közel százszázalékos, vissza nem térítendõ európai uniós
támogatást nyert a barnamezõs területek rehabilitációjára.
Ennek köszönhetõen 163 ezer négyzetméteren újul meg a
volt Vay Ádám laktanya területe. – A területen voltak kato-
nai létesítmények, amiket elbontottunk, 5 épület kivételé-
vel. A volt parancsnoki épület viszont teljes felújításon esett
át. Kiépítették a szakemberek a teljes közmûhálózatot – ivó-
vizet, szennyvizet, közvilágítást és csapadékvíz-hálózatot
– és kialakítottak egy 800 négyzetméteres játszóteret, KRESZ-
parkkal, pihenõkkel, valamint sétányokkal – részletezte a
projektet Dicsõ Péter projektvezetõ.

A kivitelezési munkálatok 2019. januárban kezdõd-
tek, azóta több épületet elbontottak. Mindezzel párhu-
zamosan megkezdõdött a Technológiai Transzferközpont
felújítása és egy 4700 köbméteres záportározó kialakítá-
sa is, ami a csapadékvíz-elvezetést tudja majd garantál-
ni a területrõl – tette hozzá Erdõs Tamás, a KE-VÍZ 21 Zrt.
projektvezetõje. A munkálatok elõreláthatólag szeptem-
ber közepére fejezõdnek be.           (Szerzõ: Kanócz Rita)
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FOLYTATÓDIK A KÁLLAY-KÚRIA FEJLESZTÉSE

Aki a nemrégiben teljesen felújított, új élményelemek-
kel (pl. rekortán futópálya, szökõkút) gazdagított Besse-
nyei téren sétál, minden bizonnyal megcsodálja az egyik
meghatározó épületet, az úgynevezett Kállay-kúriát. (Ne-
vezik a köznyelvben ház-nak is, de a projektben az elsõ
elnevezés kapott helyet.) Nos, a szerkesztõségünkhöz
érkezett sajtóközlemény szerint folytatódik a korábban
komplexen tervezett fejlesztés, így nemcsak a külsõért
érdemes megállni elõtte, mert bent igazi csodák várnak
majd – a lokálpatrióta érzések erõsítése mellett a váro-
sunkba érkezõknek is kuriózum lesz.

A projekt kommunikációjáért felelõs cég a héten kiadott
sajtóközleményében emlékeztet, a Kállay-kúria fõépüle-
tének felújítása az elsõ ütemben már megvalósult, még-
pedig a Modern Városok Program keretében, amelyrõl
2015 novemberében Orbán Viktor miniszterelnök, vala-
mint dr. Kovács Ferenc polgármester állapodott meg. (Ér-
dekesség, hogy a például négycsillagos szállodát, állat-
parki fejlesztést és kerékpárutat is magában foglaló, több
elemû, kormány és önkormányzat közötti együttmûködés
gyümölcse a terület másik végén, a Benczúr téren jobb
napokra várt Rózsakert Szabadtéri Színpad tavalyra meg-
valósult modernizációja is.)

PÁRATLAN ÉRTÉKEK OTTHONA

Az állami beruházás elsõ része sem csak a külsõ hom-
lokzat szépítését foglalta magában, ám mivel a teljes ké-
szültségig nem nyithat ki a látogatók elõtt, egyelõre e ha-
sábokon írjuk, hogy a fõépület belül is méltó ahhoz, hogy
a maga nemében páratlan, értékes, a különleges Szent Ist-
ván rendet tartalmazó Kállay Gyûjtemény (is) otthonra ta-
láljon benne. Azért az is szócska, mert ettõl összességé-
ben jóval többrõl van szó, hiszen a „Nyíregyházi Kállay-
kúria fejlesztésének 2. üteme” címû projekt keretében foly-
tatódik a város belvárosi kulturális tereinek bõvítése, fej-
lesztése, mégpedig ahhoz az épülethez kapcsolva, amit
annak idején a történeti források szerint apósától kapott
nászajándékba az egykori miniszterelnök.

(A tények kedvéért: a nyíregyházi születésû dr. nagykál-
lói Kállay Miklós elõször földmûvelésügyi miniszter volt,

A SZÜLÕHELY IRÁNTI KÖTÕDÉST IS ERÕSÍTHETI MAJD AZ ELKÉSZÜLÕ, NÍVÓS KULTURÁLIS KOMPLEXUM

majd kormányfõ úgy, hogy emellett egy ideig a külügymi-
niszteri pozíciót is betöltötte.)

MÉLTÓ KÖRNYEZET, RÉSZBEN VISSZAÁLLÍTVA

A sajtóközlemény szerint a már megszépült, renovált
fõépülethez a 2. ütemben megújul a korábban Hadkiegé-
szítõ Parancsnokság által használt, 1959-ben épített tol-
daléképület is. A rekonstrukció során a hajdani Hadkiegé-
szítõ Parancsnokság épületének egy részét – az ingatla-
non található melléképületekkel együtt – elbontják, emel-
lett korabeli fotók alapján visszaépítik a történelmi fõépü-
lethez a nyugati oldalon korábban lebontott nyitott, árká-
dos részt is. Az ingatlan területén környezetrendezési
munkákat is elvégeznek, valamint parkolókat, kerékpár-
tárolókat, illetve csapadékvíz-elvezetõ rendszert is kiala-
kítanak.

MULTIFUNKCIÓS TEREK, KIÁLLÍTÁSOK

Az egyemeletes, lapos tetõs, jelenleg üresen álló ingat-
lanban kiállító- és konferenciatermet, valamint multifunk-
ciós teret alakítanak ki. Itt kap majd helyet egy állandó
várostörténeti kiállítás is. A földszinten tervezett „Nyír-
egyháza város története” címû várostörténeti kiállítás in-
teraktív módon mutatja majd be a város fejlõdésének tör-

ténetét a kezdettektõl az 1990-es évekig. Az emeleten több
korcsoport kiszolgálására alkalmas konferenciatermet és
egyben multifunkciós teret alakítanak ki, mely a szabad-
idõ hasznos eltöltését szolgálja.

A KULTURÁLIS NEGYED FONTOS ELEME

– Ezzel összességében egy jelentõs, 1200 négyzetmé-
teres kulturális komplexum jön létre Nyíregyháza szívé-
ben, amely a dr. Kovács Ferenc polgármester által han-
goztatott, a terekhez és környékükhöz kapcsolódó „kul-
turális negyed” alappillére lesz – bõvítette a leírtakat a
Napló kérdésére dr. Ulrich Attila. Nyíregyháza alpolgár-
mestere hozzátette: nem véletlenül lett ez a fejlesztés a
Modern Városok Program része, hiszen egészen egyedül-
álló az a polgári-nemesi hagyaték, amely a Kállayak jó-
voltából Nyíregyházát gazdagítja. – Méltó a megismerés-
re ez a kincs, és további kutatások alapja, helyszíne is
lehet. Ugyanakkor modern konferenciaterem is kapcsoló-
dik hozzá, mely segítheti a múzeumpedagógiai foglalko-
zások, rendhagyó történelemórák szervezését. A kiállítá-
sok szólnak a fiatalokhoz is, hiszen a legkorszerûbb, inter-
aktív technikával mutatják be a város históriáját úgy, ahogy
eddig még nem láthattuk. S mivel az udvara is méltó lesz
a külsõhöz és belsõ terekhez, a lokálpatriotizmus mellett
az idegenforgalmat is szolgálhatja.

2020-RA KÉSZ

A fejlesztés révén új, a mai kornak megfelelõ kulturális
térrel bõvül Nyíregyháza belvárosa. A sajtóközlemény
tájékoztatása szerint a beruházás ezen része a Modern
Városok Program keretében 400 millió forintos forrásból
valósul meg. A projekt várhatóan 2020 elsõ negyedévében
fejezõdik be. (Elkanyarodva a friss hírtõl, de nem elhagy-
va a Bessenyei teret, tegyük hozzá, hogy a hírek szerint a
szomszédban álló épületegyüttes is megújul a közeli jö-
võben. Azaz: a volt HEMO, Helyõrségi Mûvelõdési Ott-
hon is új funkciót kapva, de a kulturális tartalmat meg-
õrizve válik újra díszévé a térnek a színház mellett. De ez
már egy másik történet.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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KÉSZÜLNEK AZ ÓVODASZEZONRA
Az Önkormányzati épületek energetikai korszerûsíté-

se címû projekt keretében több nyíregyházi óvoda is
megújul. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsõsima Te-
lephelyén már a végéhez közeledik a beruházás. A múlt
héten a komplett festést és a PVC-burkolat lerakását is
megrendelték a kivitelezõtõl.

Az intézményi felújítások hét óvodában és egy böl-
csõdében zajlanak (csak ebben a projektben), pontosab-

ban folytatódnak ezen a nyá-
ron. A TOP-os pályázat közel
750 milliós forrását több tízmil-
lió forintos saját erõvel toldotta
meg az önkormányzat. A tervek
szerint augusztus végére, szep-
tember elsõ napjaiban végez-
nek a kivitelezõk.

– Polgármester úr 2010-ben
végigjárta Nyíregyháza összes
köznevelési intézményét, és úgy
látta, hogy nagyon elavultak, le-
lakottak, és mindegyik felújítás-
ra szorul. Természetesen ez nem

ment rögtön és egyszerre, de végül több ütemben lezaj-
lott. 2017-ben már elkezdõdött a felsõsimai óvoda fel-
újítása is, hiszen akkor égetõen szükséges volt az egyik
csoportszoba külsõ nyílászáróinak kicserélése, sõt a padló
felújítása is, mert ahol a gyerekek játszanak, az nem le-
het sérült – emelte ki Vassné Harman Gyöngyi, óvoda-
pedagógus, a térség önkormányzati képviselõje.

FIGYELEM A KÜLSÕ VÁROSRÉSZEKRE IS
Felsõsimán és Mandabokorban, de a város többi óvo-

dájában is megújították a melegítõkonyhát. Ebben az év-
ben indult a II. ütem, itt a külsõ városrészekben is.

– Megújul a lapos tetõ szigetelése, vízzáró réteg került
rá. Nyolc világító ablakot is cseréltek, ami most már új és
korszerû, kicserélték a többi nyílászárót körben az épüle-
ten, ahol még régi vasajtók, vasablakok voltak, és nem
utolsósorban kialakítanak egy mozgáskorlátozott WC-t is,
ami már majdnem teljesen készen van, mozgáskorláto-
zott feljáróval.

Az óvodafelújítások kapcsán általában jellemzõ a mû-

anyag lambéria, illetve falburkolatok cseréje. Új hideg és
meleg burkolat kerül a felületekre. A jelentõs energetikai
fejlesztés nemcsak a kazánok és radiátorok megújítását
jelenti, hiszen napelemek kerülnek Mandabokorban és
Butykán is az óvoda tetejére. A 30–40 gyerek elhelyezé-
sét megoldotta a felújítás idejére az önkormányzat. Kis-
busszal szállították az ovisokat a nyáron ügyeletes intéz-
ményekbe. A Kassa utcán, a Gyermekek Háza Déli Óvo-
dában külsõ munkálatok is szükségesek. A Benczúr téren
megújul a külsõ homlokzat, és cserélik a tetõt. A Tas ut-
cán, az Eszterlánc Óvoda székhelyintézményében pedig
tornaszoba épül.                     (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Vassné Harman
Gyöngyi

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsõsima Telephelyén már a végéhez közeledik a beruházás
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ÚJABB TÉRFIGYELÕ KAMERÁK A KÖZBIZTONSÁGÉRT
MÁR KÖZEL 200 KAMERA SEGÍTI A MEGELÕZÉST, AZ ÉRTÉKEK MEGÓVÁSÁT A BIZTONSÁG JEGYÉBEN

Biztonság. Ez az egyik kulcsszava hosszú évek óta a vá-
rosvezetésnek, melyhez csak az utóbbi egy-két hétbõl is
friss, konkrét megerõsítések érkeznek. A napokban példá-
ul újabb okoszebrát adtak át az Országzászló téren – és
egyre több lesz az ilyen gyalogátkelõhely, a Bethlen utcán
nemsokára elkészülnek, míg a nagy SZTK elõtt is üzemel
egy vadonatúj. A kamerarendszer az elmúlt idõszakban
szintén tovább bõvült, vigyázva ránk és értékeinkre.

Az önkormányzatnak kiemelkedõen jó a kapcsolata a
polgárõrséggel (nem véletlenül kaptuk meg 2017-ben a
Polgárõr Város kitüntetést) és a rendõrséggel is. Utóbbi-
nak még nagyobb jelentõséget ad, hogy az egyik tavaszi
közgyûlésen a teljes képviselõ-testület elismeréssel szólt
a rendõrség városunkban végzett munkájáról, és a köz-
biztonságra vonatkozó, országosan is figyelemre méltó,
pozitív eredményekrõl.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTI A FOLYAMATOT

A (köz)biztonság fokozásában, ha korlátozottabban, de
az önkormányzatnak is vannak eszközei. Az egyik ilyen a
térfigyelõ kamerák felszerelése, melyek száma megsok-
szorozódott ebben az évtizedben: míg korábban csupán
„mutatóban” volt néhány példány, számuk most erõsen a
200 felé közelít (jelenleg 177-nél tart a számuk). Haté-
konyságukat gyakorlati példák is igazolják, nem beszélve
az úgynevezett visszatartó erõrõl, tehát a bûnfelderítés
mellett a bûnmegelõzésben is fontos a szerepük, a szub-
jektív biztonságérzetet is növelik.

lekményt, balesetet észlel, olyan szabálysértést, amely
mindenképpen szükségessé teszi azt, hogy valaki illeté-
kes beavatkozzon, akkor a helyszín közelében lévõ köz-
terület-felügyelõket értesíti és így õk mennek a helyszínre
intézkedni. Ha az eset olyan, akkor a megyei rendõr-fõ-
kapitányság tevékenységi irányító központjának küldünk
értesítést, hiszen velük összeköttetésben vagyunk és majd
õk intézkednek az adott ügyben.

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÓT ÉS AUTÓTOLVAJT
IS „FOGTAK” MÁR AZ ESZKÖZÖK

A márciusig eltelt két és fél évben a nyíregyházi
Közterület-felügyelet több mint 250 esetben adott ki
felvételeket a nyomozó hatóságnak. Többek között
bûncselekmények felderítéséhez, elkövetõk nyomon
követéséhez, azonosításához, közlekedési balesetek
tisztázásához kérnek ki felvételeket. Csak néhány kéz-
zelfogható példa: 2019 elsõ félévében két ízben is
szemetelõket fogtak, háztartásból kikerülõ hulladékot,
illetve szemetet raktak le közterületre gépkocsiból. A
közterület-felügyelõk mindkét esetben a térfigyelõ
kamerák felvételei, valamint a gépjármû rendszáma
alapján beazonosították az elkövetõt, aki ellen sza-
bálysértési feljelentést tettek. Korábban pedig a kiépí-
tett városi térfigyelõ kamerarendszer segítségével
autótolvajokat fogtak el a rendõrök Nyíregyházán. A 
gépkocsit a vasútállomás elõtti parkolóból lopták el,
ám a rendõrök a kamerarendszer képeinek segítségé-
vel megállapították a jármû tartózkodási helyét, majd
a belvárosban feltartóztatták az autót, az abban ülõ-
ket pedig elõállították.

TOVÁBBI TÍZ

Bodrogi László azt mondta, a rendõrséggel egyeztetve
szükségesnek látták a belvárosba legalább 10 db fix ka-
mera telepítését. A korábban a Vay Ádám körút–Kossuth
utca csomópontba telepített 4 db régi leszerelésével és

24 ÓRÁS SZOLGÁLATBAN

A városvezetés eddig is igyekezett megragadni minden
lehetõséget, hogy a frekventált helyekre kamerákat helyez-
zen, amit az is ösztönöz, hogy a Közterület-felügyelet felé
a lakosság is jelzi az igényeket újabbakra. Bodrogi László,
a Közterület-felügyelet vezetõje szerkesztõségünknek ko-
rábban azt nyilatkozta, központjukban a hozzájuk befutó
képeket 24 órás szolgálatban figyelik, értékelik, elemzik.
– Amennyiben a szolgálatot teljesítõ felügyelõ olyan ese-
ményt lát, ami valamilyen beavatkozást igényel: bûncse-

Dr. Adorján Gusztáv

áttelepítésével, valamint 6 db új beszerzésû kamera fel-
szerelésével oldották meg a feladatot. Így megfigyelhetõ-
vé vált a teljes Kossuth tér, az Országzászló tér, a Dózsa
György utca a Korzó bevásárlóközpontig, a Korzó üzlet-
központ elõtti tér, a Zrínyi Ilona utca és az okospadok. A
kamerákat július 30-ával átadták, képeik a Közterület-fel-
ügyelet ügyeleti központjában már láthatók. – A belváros
– azon túl, hogy rendezvények idején több ezres tömeg
fordul meg itt – alapvetõen fontos élettere a nyíregyházi-
aknak, még hétköznap éjszakánként is sokan sétálnak,
szórakoznak a környéken. Bár városunk rendkívül bizton-
ságos, de a nagyrendezvényeken több ezer ember is van
egyszerre, ha bármilyen nem várt incidens történne, az
eseményeket lehet rekonstruálni, azt esetlegesen meg tud-
nánk elõzni – mondta a felügyelet-vezetõ.

A KONCEPCIÓ FOLYTATÁSA

Dr. Adorján Gusztáv, a kamerákkal
most még bõvebben ellátott térség ön-
kormányzati képviselõje azt mondta,
ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy
a városvezetés komolyan veszi a köz-
biztonságot, és a lehetõ legtöbbet meg
is teszi érte. – A most a belvárosba te-
lepített kamerarendszer önerõbõl va-
lósult meg, nettó 3,5 millió forintból.
Van, amikor pályázati források segít-
ségével sikerül a bõvítés, de ha szükséges, az önkormány-
zat saját forrásaiból is szívesen áldoz erre a célra, hiszen
mindennél fontosabb a személyi és vagyoni biztonság. A
kamerák a felderítésben is segítenek, de visszatartó erejük
is van, örülünk, hogy egy újabb rész került a figyelem kö-
zéppontjába. Korábban alig volt ilyen a városban, most
összesen 177 van, és tervezzük a folytatást.

 
AHOL A 177 (!) KAMERA SEGÍT

A következõ helyszíneken van több-kevesebb térfi-
gyelõ kamera, még biztonságosabbá téve a környéket:

– Belváros + Búza tér
– Benczúr-Bessenyei tér
– Bujtosi Városliget
– Jósaváros
– Örökösföld
– Érkert + MÁV állomás + Buszpályaudvar
– Huszártelep
– Sóstói tavak körüli sétány
– Sóstógyógyfürdõ, revitalizációs sétány
– Sóstógyógyfürdõ, játszópark

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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CSILLAGFUTÓK A FÉNYÁRBAN POMPÁZÓ
BUJTOSI VÁROSLIGETBEN

SPORTOS SZEPTEMBER

CRAZY 5K SPRINT: FELFÚJHATÓ AKADÁLY-
PÁLYA, KÉT KILOMÉTERES FUTÁSSAL

EXTRÉM JÁTSZÓTÉR
Már csak kicsivel több mint egy hónap választ el min-

ket egy kalandokkal teli versenytõl. A nyíregyházi szék-
helyû Extreme Trail Hungary Sportegyesület ugyanis
szeptember 21-én, Sóstógyógyfürdõn rendezi meg kö-
vetkezõ akadályversenyét, amelyre az eddig beérkezett
nevezések láttán, már most óriási az érdeklõdés.

Aligha lehet nyaranta annál jobb programot találni,
mint egy kellemes estén, a csillagos ég alatt futni. Ráadá-
sul szeptember 7-én ezt egy igazán különleges környe-
zetben tehetik meg az érdeklõdõk, ugyanis a Bujtosi Vá-
rosliget ad majd helyet az Omnis Forte Egyesület szerve-
zésében az elsõ Csillagfutásnak.

A résztvevõk három távon indulhatnak: 1,5; 4,5 és 9
km-es. A nevezés azonban regisztrációhoz kötött. Regiszt-
rálni a csillagfutas.hu oldalon lehet. A Csillagfutásra bát-
ran jelentkezhetnek azok is, akik a távot nem tudják vé-
gigfutni, õk a fényárban pompázó Bujtosi-tó partján gya-
loglással (csúsztató starttal) teljesíthetik a távot.

A szervezõk már 16.00 órától várják a résztvevõket a
Bujtosi Városligetbe, ahol folyamatos lesz a regisztráció

és a rajtszámok átadása, miközben DJ Till fog zenélni a
színpadon. Itt egyébként különbözõ sportprogramok is
várják majd a résztvevõket 17 órától. Lesz: Huntersval,
aerobik, Fit Jumps, Gymstick és Latin Cardio Fitness is.

A rendezvény amellett, hogy az egészségmegõrzésre
épül, nemes célt is szolgál. A szervezõk a nevezési díjak-
ból befolyt összeg 100 százalékát a Jósa András Oktató-
kórház Onkológia osztályának ajánlják fel.

A Csillagfutás startjai:
18.30 1,5 km (1 kör) futás és gyaloglás
19.00 4,5 km (3 kör) futás
20.00 9,0 km (6 kör) futás

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Négy távra – 700 és 2000 méter, 7 és 15 km – szinte
mindenféle korosztálytól várják a nevezéseket, hiszen
lesznek gyermek- (4-tõl 14 éves korig) és felnõttfutamok
is, ezek már felsõ korhatár nélkül. Nekik a versenyen
épített és természetes akadályokat kell leküzdeni és tel-
jesíteni. A rajt és a cél is Sóstógyógyfürdõn lesz. Birtok-
ba veszik a versenyzõk az Aquarius Élmény- és Park-
fürdõt, de végrehajtanak majd feladatokat a tó körül,
illetve benne, és természetesen érintik a Sóstói-erdõt is:
meg kell majd küzdeniük 3 és fél méter magas óriásfal-
lal, majomlétrával, összetett feladatokból álló, rendkí-
vül látványos multiringgel, de a feladatok között szere-
pel az úszás a tóban, illetve a Parkfürdõ csúszdája és a
termálvizes medence is fontos szerepet kap.

A versenyen bárki indulhat – lesznek gyerek- és
felnõttfutamok is –, azonban ehhez regisztrálni kell az
egyesület weboldalán, a www.extremetrail.hu címen.
A regisztráció nevezési díjhoz kötött, ennek összege a
verseny idõpontjához közeledve sávos rendszerben nö-
vekszik. A versennyel kapcsolatos további információk
az esemény Facebook-oldalán és a www.extreme-
trail.hu weboldalon.                      (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Már régóta szeretett volna újra kipróbálni egy ugrá-
lóvárat és a futást sem veti meg? Jó hírünk van: erre most
lesz lehetõség szeptember 14-én 10 órától Nyíregyhá-
zán, a Bujtosi Városligetben, ugyanis érkezik a Crazy 5K
Sprint, elõreláthatólag 2000 indulóval!

A Crazy 5K Sprint egy intenzív szórakozás, melynek
során 200 méter hosszú egybefüggõ felfújható akadálypá-
lyát kell teljesíteni, 2 kilométeres futással megfûszerezve.
Mindeközben a résztvevõk újra gyereknek érezhetik ma-
gukat és gondtalanul, szabadon ugrálhatnak, mászhatnak,
csúszhatnak és felejthetetlen pillanatokat tölthetnek együtt
a barátaikkal, családjukkal vagy kollégáikkal.

CSÚSZDA, UGRÁLÓK ÉS ALAGÚT

A 200 méteres pálya 19 különbözõ részbõl áll. Több
csúszda, különbözõ ugrálók, falmászás és egy 8 méteres
alagút is várja õket. Az akadályon négyesével indítják a
futókat, így mindenkinek esélye van kiélvezni a pályát az
elejétõl a végéig. Ezt követi a 2 kilométer futás, majd a
végén egy extra, 4 méter magas csúszda. A célban min-
den befutó egy egyedi érmet és frissítést kap.

A Crazy 5K Sprintre kicsik és nagyok, fiatalok és idõ-
sebbek is nevezhetnek. (Feltétel azonban, hogy a résztve-

võnek az adott évben be kell töltenie a 6. életévét és el
kell érnie a 120 cm magasságot. A 9. életévüket be nem
töltött fiatalok csak szülõi kísérettel futhatnak végig a pá-
lyán.) Nevezni a www.crazy5k-sprint.com oldalon lehet.
A nevezési díjak sávosan növekednek, így minél hama-
rabb jelentkeznek a résztvevõk, annál kedvezményeseb-
ben juthatnak a nevezési jegyükhöz.

Folyamatos hírek a rendezvényekrõl: az esemény
Facebook-oldalán olvashatók.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

PROGRAMNAPTÁR
Jótékonysági futás a családok egészségéért Erdei Tornapálya augusztus 11.
Csillagfutás Bujtosi Városliget szeptember 7.
Crazy 5K Sprint Bujtosi Városliget szeptember 14.
Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny Sóstógyógyfürdõ szeptember 21.
Bringaváros 7.1 Hét városrész; belváros szeptember 28.

ÚJRA BRINGAVÁROS 7.1
Tavaly hagyományteremtõ szándékkal rendezte meg

Nyíregyháza önkormányzata a Bringaváros 7.1 nevû vá-
rosi nagyrendezvényt. Mivel 2018 októberében óriási nép-
szerûség övezte, ezért idén is megtartják, ezúttal szep-
tember 28-án 9 órától.

A résztvevõknek idén is különbözõ pontokon – több
mint 70 kilométeres városi kerékpárút-hálózat mentén –
kell majd pecséteket gyûjteni, amelyeket aztán beválthat-
nak a Kossuth téren. Persze, a különbözõ városrészek is

versenyeznek egymással, a pecsétgyûjtõ pontokon felállí-
tott görgõs biciklibe kell minél többet beletekerni.

KERÉKPÁR-SZÉPSÉGVERSENY IS LESZ

A nap folyamán átadják a „legaktívabb városrész” és a
„legaktívabb iskola” díját, de kerékpár-szépségverseny is
lesz. A szervezõk idén is sok-sok kiegészítõ programmal,
kortól és nemtõl függetlenül várják a résztvevõket, akik
este 19.00 órától Kowalsky meg a Vega koncertjén tom-
bolhatnak majd.
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KULTÚRA

SZINYEI IMPRESSZIÓI: HAMAROSAN NYÍLIK
AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA

Ha a tavalyi Seuso- (22 ezer) és a Munkácsy-kiállítás
(34 ezer) látogatóit vesszük számba, akkor már csak ezek-
re is összesen több mint 55 ezren váltottak jegyet a Jósa
András Múzeumban. A „dömping” azonban várhatóan
idén is folytatódik, hiszen augusztus 23-án megnyílik –
november 24-éig látogatható – az év kiállítása: érkezik a
festõóriás, Szinyei Merse Pál 80 alkotása, szigorú bizton-
sági intézkedések mellett.

A 19. század második felében és a 20. század elején
rendkívül izgalmas újítások zajlottak a képzõmûvészet-
ben. Magyarországon is sorra tûntek fel a tehetséges fes-
tõmûvészek, köztük többek között Munkácsy Mihály és
Szinyei Merse Pál. Az elõbbi 50 alkotásában idén januá-
rig gyönyörködhettünk, az utóbbi 80 festménye, grafikája
pedig alig két hét múlva érkezik a szabolcsi megyeszék-
helyre.

ÓRIÁSI ELÕKÉSZÜLETEK ÖVEZIK

Dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója
arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy Szinyei 80 al-
kotása (festmények, grafikák) óriási biztonsági intézkedé-
sek mellett érkezik majd meg Nyíregyházára augusztus
17-én, hogy augusztus 23-ától november 24-éig a nagy-
közönség is megtekinthesse – Kaposvár után, a szabolcsi
megyeszékhelyen is.

– A kiállítás elõkészülete már másfél évvel ezelõtt meg-
kezdõdött. 20 festmény érkezik a Nemzeti Galériából, a

többi pedig megyei hatókörû városi múzeumokból, illet-
ve magángyûjteményekbõl.

ÉJJEL-NAPPAL ÕRZIK
– A kiállítást komoly biztonsági intézkedések fog-

ják övezni. Egyrészt éjjel-nappal õrzik majd, másrészt
pedig folyamatosan figyelni kell a klimatikus viszo-
nyokat: digitálisan ellenõrizzük a kiállítótér páratar-
talmát is.

REGISZTRÁLNI KELL
Csakúgy, mint ahogyan azt a Seuso-kincsek és a Mun-

kácsy-kiállítás esetében megszokhatták a látogatók, most
is érdemes lesz regisztrálni, többek között azért, hogy ez-
zel is elkerüljék a sorban állást. Regisztrálni augusztus 12-
étõl lehet a www.szinyei.josamuzeum.hu weboldalon
keresztül (óránként 50 látogató léphet be a kiállítótérbe).

A KURÁTOR A DÉDUNOKA
A kiállítást múzeumpedagógiai foglalkozások is kísé-

rik, de lesz országos múzeumpedagógiai konferencia, csa-
ládi programok és elõadássorozat is négyszer, melynek
során Szinyei alkotásairól szakemberek mesélnek majd.
Az év kiállításának különlegessége, hogy a kurátora nem
más, mint Szinyei Merse Pál dédunokája, dr. Szinyei Merse
Anna, a Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott mûvészet-
történésze.

FOLYAMATOS KIÁLLÍTÁSOK
Szeptemberben nyílik majd a Restaurátorok Mû-

helytitkai címû kiállítás a Jósa András Múzeumban,
de láthatóak lesznek (a Szinyei-kiállítással egy idõben)
a mindössze 10 éves Bánhegyi András festményei is.
Az év végén lesz textilkiállítás, valamint bemutatják
az óbudai porcelánokat is, Törékeny érzések címmel.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)



KULTÚRA

2019. AUGUSZTUS 9. 9

GESZTI PÉTER:
„SLÁGEREKKEL ÉRKEZÜNK”

Volt már X-Faktor zsûritag, jelenleg pe-
dig dalszövegíró, énekes és reklámszakem-
ber. Na meg több tucat sláger tulajdono-
sa, amikkel augusztus 23-án este fél kilenc-
kor a VIDOR színpadára érkezik. A Best
Of Geszti igazi nagy bulit ígér.

Egymást követik majd a „nagy nevek” a
VIDOR Fesztivál Kossuth téri színpadán.
Felcsendülnek Geszti Péter nagy slágerei
is, a tõle megszokott humorral fûszerezve.

– A Best Of Geszti egyszerre retró és mai.
Attól retró, mert az emberek leginkább a
Rapülõk és a Jazz+Az dalait szeretik a leg-
jobban hallgatni tõlem. Meghajoltam elõt-
tük és egy olyan mûsort raktam össze,
amelyben a legismertebbeket lehet majd
hallani, látványos koncert kíséretében –
emelte ki a Napló szerkesztõségének Geszti
Péter. És hogy miért mai? Mert színpadi je-
lenléte és humora feledteti az idõ múlását,
miközben felcsendülnek a ’90-es évek leg-
nagyobb slágerei.

„POZITÍV ENERGIÁT FOGUNK
TOLNI”

– A nyíregyházi koncertemre is azokat
várom, akik jól szeretnék érezni magukat.
Ígérhetem, hogy erõs, energikus és jóked-
vû lesz a produkciónk, ami az embereket
boldoggá teszi majd. Az én közönségem
sokfajta korosztályból és társadalmi réteg-
bõl kerül ki, de a célunk mindig az, hogy
akik eljönnek, azok boldogabban menje-
nek el, mint ahogy odajöttek. A VIDOR
Fesztivál már a nevében is jót ígér. Hiszek
a pozitív gondolkodásban és abban, hogy
két ember között a legrövidebb út a mo-

soly. Mi pedig tolni fogjuk a pozitív ener-
giát.

NYÍREGYHÁZÁNAK A LOVASAI IS
SZUPEREK

– A Nemzeti Vágtának az ötletadója és
szervezõje is én voltam, és az elsõt 2008-
ban pont a nyíregyházi Suták Vanda nyer-
te meg. Nagyon örültem annak, hogy egy
fiatal, erõs, tehetséges lány le tudta gyõzni
a férfiakat. A szabolcsi megyeszékhelyrõl
elõször mindig rögtön õ jut eszembe, de a
közelmúltban is többször jártam Nyíregy-
házán, elõadásokat tartottam helyi vállal-
kozóknak marketing témában. A VIDOR-
on pedig elõször lépünk fel, bízva abban,
hogy most is nagy buli kerekedik majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A VILÁG TÁNCOSAI NYÍREGYHÁZÁN
Augusztus 15. és 21. között immár kilencedik alkalom-

mal rendezik meg – a Nyírség Táncegyüttes szervezésé-
ben – a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivált Nyíregy-
házán, melynek méretét a számok is jelzik: 11 táncegyüt-
tes 300 táncosa, 50 zenésze, énekese érkezik a szabolcsi
megyeszékhelyre és a fesztivál 5 napja alatt 10 helyszí-
nen 20 programmal várják majd az érdeklõdõket.

A közel egy hétig tartó fesztivál augusztus 16-án, pén-
teken 19 órakor veszi kezdetét a Kossuth téren, itt tartják
majd a gálamûsort. Az ünnepélyes megnyitót követõen
színpadra lépnek külföldi és magyar táncosok, hogy elõ-
ször mutatkozzanak be Nyíregyháza táncot szeretõ kö-
zönségének, 21.00 órától pedig az Esszencia Produkció
muzsikálja tele az éjszakát. Augusztus 17-én, szombaton
14 órától az együttesek táncházzá varázsolják a Kossuth
teret és környékét. Mexikói, indiai, indonéz, bolgár, szerb,
thaiföldi és brazíliai magyar táncosokkal kapaszkodhat-
nak össze és járhatják el messzi földrõl hozott táncaikat,
gyönyörködhetnek sokszínû viseleteikben, kóstolhatják az
édes thai aluát, az indonéz sült rizst, a mexikói tequilát,
és a szerencsésebbek egyedi, értékes vásárfiával térhet-
nek haza. Aznap este 19 órától a Váci Mihály Kulturális
Központban bepillantást nyerhetünk a vendég nemzetek
kultúrájába, szokásaiba, a hagyományos, autentikus tán-
cok mellett tematikus koreográfusi elképzelések is meg-
elevenednek a színpadon.

A MEXIKÓIAK ÉLETSZERETETÉVEL ÉS A
THAIOK HARMÓNIÁJÁVAL...

Augusztus 19-én, hétfõn este 20.00 órától gyönyörû
környezetben, a megújult nyíregyházi Rózsakert Szabad-
téri Színpadon láthatják a 8 nemzet 11 táncegyüttesét. Ezen
az estén megelevenednek a szerbek és a bolgárok külön-
leges ritmikájú balkáni táncai, az indiaiak rendkívüli, tá-

voli zenei és táncvilága, illetve az indonézek rabul ejtõ
mozgás- és dallamvariációi is. Megszólalnak a kivételes,
soha nem látott és hallott hangszerek, s átragadhat ránk a
mexikóiak életszeretete, a thaiok harmóniája és kedves-
sége, s jólesik majd a brazíliai magyarok itthoni hagyo-
mányokat õrzõ, kivételes megjelenése is! A fesztiválzáró
gálamûsort augusztus 20-án, kedden tartják, szintén a
Kossuth téren.
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Kell-e félni az afrikai sertéspestistõl?
Kizárólag vaddisznóknál, de

Magyarországon is jelen van az af-
rikai sertéspestis. A betegség miatt
a sertéságazat és a vadásztársada-
lom jó ideje a terjedés megakadá-
lyozásán dolgozik, de mit jelent ez
nekünk, átlagos vásárlóknak? Mek-
kora valójában a veszély és mit ér-
demes tudni a betegségrõl? Többek
között errõl is szó esett dr. Bognár
Lajos országos fõállatorvossal foly-
tatott beszélgetésünkben.

– Milyen most a hazai afrikai sertéspestis helyzet?
– Az állategészségügyi szakemberek az ASP tavaly áprilisi

megjelenése óta folyamatosan végzik a vizsgálatokat. Több
elhullottan talált vaddisznóban is kimutattuk már a vírust ha-
zánk északkeleti területein. A szakemberek mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy a lehetõ legjobban „helyhez kös-
sék” a vírust. És bár vannak esetek, de szerencsére úgy tûnik,
hogy eddig sikerült egy jól meghatározott térségen belül tar-
tani a betegséget.

– Mennyire veszélyes ez a betegség?
– Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy az ASP az

emberre nem veszélyes, kizárólag a vaddisznókat és a házi
sertéseket betegíti meg. A vírus nekünk, embereknek még ak-
kor sem okozna gondot, ha véletlenül fertõzött vaddisznó húsát
fogyasztanánk. Erre természetesen nem kerülhet sor, hisz je-
lenleg az érintett területeken minden elejtett vaddisznót köte-
lezõ megvizsgálni és még negatív eredmény esetén sem vihe-
tik ki a húst az érintett zónákból.

A betegség megjelenése azonban komoly gazdasági kárt
jelent a vadásztársadalom, de legfõképp a sertéságazat szá-
mára. Maga a vírus rendkívül ellenálló, megfelelõ körülmé-
nyek között akár évekig is fertõzõképes marad. Nincs se gyógy-
kezelés, se megelõzõ vakcinázás ellene. Ráadásul nemcsak
„természetes úton” terjed, hanem ún. ragályfogó eszközök-
kel, de akár fertõzött hússal, vagy abból készült termékkel is
messzire elhurcolható. Éppen ezért a legfontosabb, hogy a
saját szintjén mindenki betartsa a megelõzéshez szükség elõ-
írásokat.

– Ha olyan biztonságosak ezek a termékek, akkor az elmúlt
másfél évben miért lehetett többször is hallani, hogy több or-
szág megtiltotta a magyar hústermékek beszállítását?

– Ezeknek a korlátozásoknak kizárólag járványügyi és nem
élelmiszerbiztonsági okai vannak! Mint említettem, a vírus na-
gyon ellenálló és sokféleképpen (élõ állattal, eszközökkel, hús-
sal, vagy abból készült termékekkel stb.) terjeszthetõ. Azok az
úgynevezett harmadik (tehát EU-n kívüli) országok, amelyek
megtiltották a magyar termékek beszállítását, azt szeretnék el-
kerülni, hogy akár csak véletlenül is, de fertõzött állat vagy élel-
miszer kerüljön be hozzájuk. Ebbõl az – olykor túlzott – elõvi-
gyázatosságból adódik az ágazatot érintõ nagy gazdasági kár.

Folyamatosan tárgyaltunk az elmúlt hónapokban és tárgyalunk
jelenleg is az érintett országokkal, hogy a tiltásokat korlátozzák a
fertõzéssel érintett területekre. Számos esetben (például Hong-
kongnál, Szingapúrnál, Kanadánál és Vietnámnál) már sikerült is
elérnünk, hogy enyhítsék a kereskedelmi korlátozásokat. Az Eu-
rópai Unióba is szállíthatóak a fertõzéssel nem érintett magyaror-
szági területekrõl az élõ sertés, sertéshús, sertéshúsból készült ter-
mékek. A kereskedelmi korlátozások miatt azonban a magyar ál-
lattartókat és húsfeldolgozókat így is jelentõs kár éri.

– Tehet még valamit a lakosság?
– Régóta fennálló, pont az ASP megelõzéséért bevezetett elõ-

írás, hogy külföldrõl (fõleg Ukrajnából) tilos sertéshúst, illetve
húskészítményt behozni, még magáncélra is. Ennek ellenõr-
zésére az állategészségügyi hatóság szorosan együttmûködik
a határállomásokon dolgozó szakemberekkel, szervezetekkel.
A poggyászok ellenõrzése folyamatosan zajlik, de ez nem nyújt
100 százalékos garanciát. Az utazók felelõsségteljes maga-
tartása elengedhetetlenül fontos, sajnos azonban az a szomo-
rú tapasztalat, hogy e téren vannak hiányosságok. Az elmúlt
hónapokban rendszeresen kellett élelmiszert elkobozni a ha-
tárállomásokon. Tehát ezúton is kérek mindenkit, hogy utazá-
saik során (az EU-n kívülrõl) ne hozzanak magukkal sertés-
húst, illetve húskészítményt!

– Mit tegyen, aki elhullott vaddisznót lát az erdõben?
– Ha egy kiránduló elhullott vagy betegnek látszó vaddisz-

nóval találkozik az erdõben, akkor ne bántsa, csak szóljon a
hatóságoknak. Ezt megteheti egyrészt a Nébih zöldszámán
(06-80/263-244), de akár a terület gondozójának, a hatósági
állatorvosnak, a járási hivatalnak vagy a település önkormány-
zatánál is jelezheti a tapasztaltakat. Fontos, hogy az erdõjáró
minél pontosabban megadja a helyet (akár konkrét GPS-ko-
ordinátákkal), ahol a hullát, vagy a beteg állatott látta.

– Várható valamilyen korlátozás, ami a kirándulókat érint-
heti?

– Az ASP megjelenése miatt a turisztikai rendezvényeket
érintõ korlátozás nem várható. A kirándulók az érintett me-
gyékben található, úgynevezett különösen ellenõrzött terüle-
tek határán láthatnak majd tájékoztató plakátokat, ami arra
hívja fel a figyelmüket, hogy afrikai sertéspestissel fertõzött
területre kívánnak belépni.

Mivel az ASP emberre nem veszélyes, csak a vaddisznókat
és a házi sertéseket betegíti meg, így semmilyen kockázatot
nem jelent az ember egészségére, ha elhullott vaddisznóba
botlana az erdõt járva. Azonban, ahogy már szó volt róla,
maga a vírus rendkívül ellenálló, így ha esetleg a kiránduló
keze, a ruhája, a cipõje vérrel szennyezõdne, kiemelten fon-
tos, hogy addig ne menjen sertések közelébe, míg kezét, ru-
házatát le nem mosta, le nem fertõtlenítette!

Az ASP járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információkról
és további hasznos tudnivalókról a Nébih honlapján (https://
portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis) tájékozódhatnak az
érdeklõdõk. (Fotók forrása: AM)

JÓSAVÁROSI NAPOK
Rajzversennyel indul és utcabállal zá-

rul a hétvégére (augusztus 9-10.) szerve-
zett Jósavárosi Napok hagyományos prog-
ramsora. Zene, mese és tánc is szerepel
az Ungvár sétányos ünnepen.

– A Jósavárossal egyidõs a Jósavárosi
Napok. A múltban még beolvadt az augusz-
tus 20-ai események
közé, de hogy ne zár-
ják ki a városrész lakóit
a nagy nyíregyházi ün-
nepségekbõl, elõfutára
lett a nemzeti ünnep
köré szervezett ren-
dezvénynek. Egy fiatal
emberöltõnyi hagyo-
mánnyal rendelkezik a
programsorozat – fo-
galmazott a városrész önkormányzati kép-
viselõje, Halkóné dr. Rudolf Éva.

Évrõl évre igyekszik megújulni. Az idei
hétvége újdonsága az Old Rock zenekar
koncertje, mely utcabált is kínál a jósavá-
rosiaknak és vendégeiknek.

– Természetesen ugyanúgy, mint az elõ-

zõ években, most is lesz véradás, szûrõ-
vizsgálat, fellépnek különbözõ tánccsopor-
tok, de várjuk az érdeklõdõket játékokkal
is (kvízzel), amelyek során értékes nyere-
ményekkel lehet gazdagodni. Ezek legin-
kább a Jósavároshoz kapcsolódnak, a jósa-
városi fejlesztéseket fogják érinteni. Mind-
ezek mellett a cukorágyú sem marad el –
emelte ki a képviselõ.

Pénteken délután 3-kor rajzversennyel
és kézmûves foglalkozásokkal nyit a Jósa-
városi Napok, majd Nagy Szabina egy in-
teraktív mesével kedveskedik a gyerekek-
nek. Szombaton délután 15.45-kor a Sza-
bolcsi Koncert Fúvószenekar a mazsorett-
lányokkal vezeti fel a folytatást, melyben
lesz a Kerekerdõ óvodásainak bemutatója,
bohócmûsor, a nyugdíjasklub fellépése és
egy countryest. Illés Nikolettát a hastánco-
sok követik, illetve aerobikbemelegítés, az
utcabál elõtt. A programot a helyi mûvelõ-
dési ház koordinálja, de bekapcsolódott a
szervezésbe a Vöröskereszt, egy egészség-
ügyi praxisközösség, illetve a körzetben mû-
ködõ kulturális csoport, egyesület is.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Halkóné
dr. Rudolf Éva

ÉRKEZÉS PORTUGÁLIÁBÓL, INDULÁS A FÜLÖP-SZIGETEKRE
Hazaérkezett egyhetes lisszaboni út-

járól a Szabó Dénes vezette Cantemus
Gyermekkar augusztus 2-án, de augusz-
tus 14–26. között már a Fülöp-szigete-
ken lépnek fel. A „Hail Mary the Queen
Gyermekkar” megalakulásának 20. év-
fordulója alkalmából kaptak meghívást,
hogy a 11. Halina Umawit kórusfeszti-
válon mutatkozhassanak be.

(x)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Augusztus 10., szombat 20.30 Meseautó (Móricz Zsigmond Színház), Szabadtéri Színpad

Augusztus 13., kedd 19.30 Énekes madár: Kosik Anita estje, Bérletszünet, Bencs Villa

Augusztus 17., szombat 20.30 Kern András – Lövölde tér (Kern András zenés est), Szabadtéri Színpad

PUSKÁS TIVADAR TANÁR LESZ
Mûvészeink számára nyáron sincs „uborkaszezon”: két

alkalommal is elõadják a Meseautó címû zenés vígjáté-
kot, augusztus 9-én, pénteken és 10-én, szombaton a
Rózsakert Szabadtéri Színpadon. Ezt követõen Veresegy-
házon, a Mézesvölgyi Nyár programjában lépnek fel az
Oscarral, amelyet két nap múlva a Szarvasi Vízi Színház
nézõi is megtekinthetnek.

A két darab egyik fõszereplõjének, Puskás Tivadarnak
a nyár nagy részében szerencsére jutott ideje pihenésre
is. Imádnak a feleségével együtt kirándulni, ezért július
végén egy hetet ismét Szlovéniában és Olaszországban
töltöttek. Trieszt és Koper között rátaláltak egy gyönyörû
halászfalura, Muggiára, ahol örömmel elidõztek. A mû-
tétje után lábadozó cicusukra addig a fiaik, Dani és Peti
vigyáztak. A nyár elején másik kedvenc helyükre, az Al-
pok vidékére is ellátogattak. Akkor bejárták egyebek mel-
lett Innsbruck környékét, megcsodálták a meseszép
Hallstattot, s bebarangolták Münchent is. Az évad kezde-
téig még terveik szerint elutaznak valahová a feleségével,
s amikor csak tehetik, lemennek a Balatonra a lányáékhoz.
Mûvészünk szabadidejében szívesen biciklizik és úszik,
ugyanis egy térdsérülése miatt más sportágakat nem iga-
zán mûvelhet, de fiatal korában sportoló volt.

LEGSZÍVESEBBEN ÚJRA FELKELNE

– Nyáron nagy sikerrel mutattuk be az Oscar címû víg-
játékot a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján, hama-
rosan a veresegyházi Mézesvölgyi Nyár programjában és
Szarvason, a VIII. Magyar Teátrumi Nyári Fesztiválon is
láthatják a nézõk – nyilatkozta a Nyíregyházi Naplónak a
mûvész. – Szeptember 13-án bérletszünetben játsszuk –
már a nagyszínpadon – a Móricz Zsigmond Színházban
is. Egy szappangyárost alakítok benne, aki a tisztességes
munkája eredményeként meggazdagodott, s vagyona se-
gítségével szeretne bekerülni az arisztokrata körökbe. A
lányom körül legyeskednek a fiatalemberek, s ebbõl konf-
liktusok támadnak. „Rólam” is kiderülnek régi szélhámos-
ságok, így a békés otthon felbolydult méhkassá kezd vál-
ni, amelyben senki nem az, mint akinek látszik. A körü-
löttem lévõk alaposan próbára tesznek, hogyan oldom meg
a kínosabbnál kínosabb szituációkat. A második felvonás
második fele a kedvencem, amikor minden „összedõl” a
fejem fölött, s mindenrõl azt hiszem, ettõl rendezõdik a

helyzetem, de még inkább fejükre állnak a dolgok. Van
egy mondatom, amin a közönség mindig jót nevet: „Azt
hiszem, lefekszem, s felkelek újra.” Vagyis legjobb lenne
újra kezdeni a napot, mert ez a mai egy borzalom!

KÉT PREMIERJE LESZ

Tivadar nagy szerencsének tartja, hogy a Meseautó is
látható lesz még ebben az évadban a Móricz Zsigmond
Színházban, mert mindkét vígjátékbeli szerepét nagyon
szereti, a közönség pedig díjazza az alakításait. Ez a két
elõadás volt az elmúlt évadban a nézõk kedvence. Az egyi-
ket a nagyszínpadon, a másikat a Krúdy Kamarában mutat-
ták be. A Szente Vajk rendezte Meseautót a Nemzeti Szín-
házban is láthatta a nagyérdemû. Halmos Aladárt, az irat-

tár vezetõjét játssza benne. Ebben különösen azt az epizó-
dot szereti, amikor a Gulácsi Tamás által alakított bankigaz-
gató azt mondja Aladárnak, hogy nem biztos benne, meg
tudja-e ezt neki hálálni, mire õ azt feleli: „Azért csak pró-
bálja meg!” Szeptember 9-tõl a Tanár úr, kérem! címû da-
rab premierjére készülnek Simon Kornél rendezésében,
majd a 9-tõl 5-ig címû musicalben játszik, amelyet Szente
Vajk állít színpadra. Ez magyarországi õsbemutató lesz,
amelyet a várható siker miatt sokszor játszanak majd. Mind-
kettõben fõszerepet alakít: a Tanár úr, kérem!-ben a tanárt,
a másik darabban pedig egy gonosz fõnököt, akin nõi be-
osztottjai méltán akarnak bosszút állni. Puskás Tivadar ké-
résére ebben az évadban csak ez a két premierje lesz, mert
szeretne a korábbinál több idõt tölteni a feleségével a bu-
dapesti otthonukban.                         (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Puskás Tivadar és Horváth Margit a Meseautóban
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 11., vasárnap 18.00 Nyír-
egyháza Spartacus–Dorog labdarúgó-
mérkõzés ismétlése

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

SPORTPROGRAM

MUNKÁBAN A KÉZISEK – TÖBB ÚJ JÁTÉKOS ÉRKEZETT
Megkezdte a felkészülést a következõ bajnoki idényre

a Nyíregyházi KC. A férfi kézilabdások több edzõmeccset
is vívnak, többek között egy BL-résztvevõ csapat ellen is.

Folyamatosan erõsítõ edzéseket végeznek a Bem isko-
la tornatermében a Nyíregyházi KC játékosai. Szükség lesz
a jó kondícióra a kézilabdásoknál, mivel kemény szezon
elé néznek. A csapat vezetése nem szeretné még egyszer
átélni azt, amit tavaly, hogy izgulni kellett a bennmara-
dást illetõen. Riválisok viszont bõven lesznek idén is. A
Cegléd, a Kecskemét és a Békés szintén a bajnoki címért
harcolhat, és a Nyíregyháza is szeretne ott lenni az elsõ
hatban.

AZ ELSÕ HATBA JUTÁS A CÉL

– A Cegléd kiesett az NB I-bõl, és azonnal szeretnének
visszajutni, így válogatott kerettag játékost is igazoltak. De
a Békés, az Algyõ, és a frissen feljutott Hatvan szintén
erõs lesz, és természetesen mi is szeretnénk ott lenni az
elsõ hatban – mondta Varga Zsolt szakmai igazgató.

A keretben vannak változások. Oláh Zoltán, Horváth
Bendegúz, Fórizs Roland és Boda Tamás távozott. Kapus
posztra visszatért Nagy Levente. Õ játszott már Nyíregy-
házán.

– Úgy érzem, itthon vagyok! Amikor három éve eliga-
zoltam innen, akkor is úgy váltunk el, hogy bármikor vár-
nak vissza. Gyorsan megállapodtunk, és igyekszem min-
denben segíteni a csapatot a következõ szezonban – nyi-
latkozta Nagy Levente kapus.

VISSZATÉRÕK ÉS NB I-ES JÁTÉKOSOK

A jobb szélre visszatért Gidai Máté, Pánczél Zoltán
pedig egy ózdi kitérõ után lett ismét a Nyíregyháza játé-
kosa. Sikerült szerzõdtetni Egerbõl Dobó Zsoltot, aki bal-
átlövõként bevethetõ. Több mint tíz évig játszott az élvo-
nalban.

– Nagyon szimpatikus volt a Nyíregyháza ajánlata, tet-
szett az a cél, melyet felvázoltak. Tudom, hogy nagy ve-
lem szemben az elvárás, melynek igyekszek megfelelni,

Alaposan megizzasztja a szakmai stáb a kézilabdásokat

VÁLOGATOTT KOSARAS A TÁBORBAN
Kosaras fejlesztõtábor zajlott az elmúlt

héten Nyíregyházán. Közel száz gyerek-
nek tartottak edzéseket a Continental Aré-
nában. Egy válogatott játékos is megláto-
gatta õket.

Meglepetésvendég érkezett a fiatal nyír-
egyházi kosarasokhoz. Keller Ákos váloga-
tott játékos látogatta meg a Continental
Arénában táborozó fiatal tehetségeket. Ko-
saras gyerekként maga is több hasonló fej-
lesztõtáborban vett részt, határon túl is.

– Az egykori Jugoszláviában vettem részt
hasonló szakmai kosárlabdatáborban, és
rengeteget tanultam. Nemcsak a kosárlab-
dáról, hanem angolul is, és olyan kapcso-
latok alakultak ki, hogy volt, akikkel késõbb
egy csapatban is játszottunk. Nagyon hasz-
nosnak tartom ezeket a táborokat – mond-
ta Keller Ákos válogatott kosárlabdázó.

Nyíregyházán a Sportcentrum és a Nyír-
egyháza Blue Sharks közös szervezésében
egyhetes szakmai kosárlabdatábort tartot-
tak. 85 gyerek 6 korosztályra bontva, napi
két edzésen vett részt, ahol különbözõ tech-
nikai és fizikai fejlesztések vártak rájuk.

– Próbáltuk úgy szervezni a tábort, hogy

a kosárlabda minden szegmensét megta-
pasztalják a gyerekek. Hat állomásunk van
egy-egy tréningen, ebben szerepel funkci-
onális erõsítõ edzés és a kosárlabda-tech-
nika fejlesztése egyaránt – nyilatkozta Lekli
József edzõ.

Ukrajnából és Szerbiából is érkezett fia-
tal tehetség. A tréningeken a felnõttkeret
tagjai szintén részt vettek.

Keller Ákossal közös fotókat is készíthet-
tek a fiatalok

de ennél is fontosabb lesz a csapatkohézió – tette hozzá
Dobó Zsolt játékos.

Stáb Bence is Nyíregyházán folytatja, az irányító Ózd-
ról érkezett. A csapat szeptember 15-én játssza az elsõ
bajnokit hazai pályán az Ózd ellen. Addig kilenc edzõ-
meccs vár az együttesre, fõként határon túli csapatokkal
szemben. A szlovák BL-induló Eperjes is megkereste a klu-
bot, így két meccset is játszanak majd a mieink a SEHA
ligás gárdával.
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RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 4. RÉSZ

címû szobrát. 2018-ra egyébként a Modern Városok Prog-
ramja részeként megújult, megszépült és korszerûsödött a
Szabadtéri Színpad.

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

A Szabadtéri Színpad 1961-ben

A SZABADTÉRI SZÍNPAD 1961-BEN

(Holmár Zoltán magángyûjteménye)

Az 1950-es évek derekán születtek meg az elsõ város-
házi határozatok egy korszerû, szabadtéri színpad felál-
lítására.

A Sztálin tér – a mai Benczúr tér – déli végét jelölték ki
erre a célra, majd Paulinyi Zoltán tervei alapján 1955-
ben megindultak a munkálatok, s a forradalom után, 1957-
ben át is adták a nagyközönség számára. A kényelmesen
lejtõ nézõtéren 1200 ülõhelyet alakítottak ki. A korabeli
tudósítások szerint különösen a hangosítási és világítási
felszerelést emelték ki a korszerûségük miatt. A fõépület-
bõl – mely a képen is látható – modern gyártású filmeket
vetítettek, s éveken át csakugyan a legújabb hazai és kül-
földi alkotások jutottak a nyíregyháziak elé. Ezek mellett
a színpadi produkciók sora is gazdag volt, köztük kórus-
és zenei hangversenyek, népi táncegyüttesek, valamint
opera- és operett-elõadások kerültek színre. 1962-ben a
Sztálin teret végül átkeresztelték Benczúr térre, majd 1977-
ben a fõépület elõtt, a rózsakerttel és szökõkúttal díszített
parkban felavatták Berczeller Rezsõ „Mandolinos nõ”

AZ ELÁTKOZOTT MALOM. A Burattinó Bábszínház elõ-
adásai – augusztus 10-én 16.00: Az elátkozott malom. 11-én
10.00: Misi és Samu. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.

SZÖSZMÖTÖLÕ. A Váci Mihály Kulturális Központ
Jósavárosi Mûvelõdési Háza (Ungvár sétány 33.) Szöszmötö-
lõ –  kézmûves foglalkozást tart augusztus 14-én 10.00 órá-
tól. Az ingyenes program az Egymásért-Családok Egyesületé-
vel közös szervezésben valósul meg. Információ: 42/448-005,
josavaros@vacimuv.hu, vagy személyesen a Jósavárosi Mû-
velõdési Házban.

ZENE SÓSTÓN az Élõ Zene Mûvészeti Egyesület szerve-
zésében. Augusztus 14-én: Greasy Hats – blues és country.
17-én: Kaland Old Rock – instrumentális gitárzene. Helyszín:
Sóstói Piac, 18.30-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.

KIÁLLÍTÁS. A Szatmár-Beregi Népmûvészeti és Kézmûves
Egyesület kiállításra várja az érdeklõdõket a Móricz Zsigmond
könyvtárba. Megtekinthetõ: szeptember 4-éig.
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A SÓSTÓI MÛVÉSZTELEP EMLÉKÉRE 2.
„A mûvészifjúság nevelésének nagy

nemzeti ügyét” a város 1931 nyarától
1935 nyaráig támogatta. 1932-ben Koffán
Károly ötödéves hallgató volt a csoport
vezetõje, de maga Rudnay Károly is meg-
látogatta a növendékeket, akik ezúttal is
alkotásaik kiállításával hálálták meg a
város vendégszeretetét. A Nyírvidék is
méltatta Czene Béla, Maronyák József,
Nagy Ferenc és Wohl Zoltán mûvészetét
és alkotásaik megvásárlására biztatta a
kiállítás látogatóit.

1933 nyarán Boross Géza, Füstös Zol-
tán, Horváth Sándor, Kun István és Kutas-
sy Imre érkeztek Sóstóra, „egytõl egyig
izmos tehetségû növendékei a világhírû
mesternek, Rudnay Gyulának”. Szeptem-
berben õk is kiállításon adtak számot
munkásságukról. Koffán Károly életébõl
ez a sóstói nyár sem maradhatott ki, hi-
szen többször meglátogatta a csoportot,
sõt engedélyt kért a várostól, hogy a telet
is itt tölthesse. Nagy nélkülözések között
élt, de az eladott rézkarcaiból aztán Pá-
rizsba utazhatott, ahol bábmûvészként
lett híressé.

Rudnay Gyula 1934-ben is „a magyar
képzõmûvészet nagyon nehéz helyzeté-
re, de ugyanakkor magyar mûvészetünk

nemzetfenntartó lelkiségére” hivatkozva
kérte, hogy fiataljai igénybe vehessék a
város vendégszeretetét. Így érkezett Sós-
tóra P. Bak János, Gergely Pál, Kenessey
József, Sárközi Zoltán, valamint Kun Ist-
ván, aki a tavalyi nyár után visszatérõ
vendégnek számított. A Nyírvidék tudó-
sítója szerint, „akik eddig Nyíregyházán
töltötték a nyarat, azok egytõl egyig ne-
ves mûvészek és közöttük nem egy, mint
Koffán, a magyar képzõmûvészet nagy
ígérete máris”.

A mûvésztelep támogatója, dr. Bencs
Kálmán polgármester 1934. december
27-én elhunyt. 1935 nyarán utoljára lett
a mûvészek bohém tanyája a sóstói szó-
dagyár. Az utolsó vendégei P. Bak János,
Chovan Lóránt, Diószegi Balázs, Geróts
Sándor és Orosz Béla voltak.

Sóstó majd 1970-ben népesült be újra
képzõmûvészekkel, az immár nemzet-
közivé lett mûvésztelep megnyitásával,
amely 1977-tõl, Tóth Sándor szobrász-
mûvész kezdeményezésére Éremmûvé-
szeti és Kisplasztikai Alkotóteleppé ala-
kult át.

Tóth Sándor: Sóstói sztélé


