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KERÉKPÁRRAL BEHAJTANI TILOS
Bár hamarosan vége a nyári vakációnak és szeptember 2-án megkezdõdik a 2019/

2020-as tanév, az utolsó pár napban sem maradunk szabadtéri programok nélkül
Nyíregyházán. A héten ért véget a nemzetközi néptáncfesztivál, szombaton és va-
sárnap immár 16. alkalommal szerveznek Huszártalálkozót a megyeszékhelyen, és
ma kezdetét veszi a VIDOR Fesztivál is. Más hírességek mellett fellép például Gesz-
ti Péter, a Halott Pénz és a világzenei Grammy-díjjal rendelkezõ Wesli is. Bár a
jókedv és a felhõtlen szórakozás garantált, arról azért ne feledkezzenek meg a ked-
ves városlakók és az ide érkezõ vendégek, hogy a fesztivál ideje alatt – mindenki
biztonsága érdekében – a belváros sétálóövezetébe kerékpárral behajtani tilos!

KITÜNTETÉSEK AZ ÜNNEPEN
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NÉPSZERÛEK VOLTAK AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁBOROK
 Bezártak a nyári táborok. A nyíregyházi önkormány-

zat nyolc helyszínen, több mint 1600 gyerek nyaralását
támogatta, 20 millió forintnál is nagyobb értékben.   

 
A tanévet követõ elsõ szünidei héten, június 17-én nyi-

tottak a diáktáborok. Szerkesztõségeink tagjai jártak szá-
mos helyszínen és a Naplóban is rendszeresen beszá-
moltunk a szigligeti üdülõben nyaralókról. S bár egy rö-
vid idõ még van a vakációból, az idei szezonra kibõvült
táborok a tervek szerint zártak.

BÕVÜLT A KÍNÁLAT
– Komoly kereslet volt iránta, meghallgattuk a kérése-

ket, így lehetett újdonság idén a Zelk sporttábor, amely
kiegészítette a szõlõskerti focitábort, az idegen nyelvi tá-
borokat. S persze megmaradtak a klasszikus táboraink, a
múzeumfalu, a Kis Vakond, az úszótábor, amelyek már
évek óta bejáratottak. Mindez nagy segítség a szülõk szá-
mára. Akinek kisgyereke van, az tudja, hogy nyáron sza-
badságot kell kivenni, és sokszor a nagymama sem elég,

hogy meg tudják oldani a gyermek tartalmas nyári sza-
badidõ eltöltését – összegzett kérdésünkre Jászai Meny-
hért alpolgármester.

A DÍJMENTESSÉG AZ ALAP
Az elsõ héten csupán az étkezés díját, 2700 forintot kellett

fizetni a szülõknek a tartalmas egy hétért, az önköltséghez
közeli árat csak a második turnustól azoknak, akik többször
is az önkormányzati napközis táborokat választották. A le-
hetõség a nyíregyházi és helyi általános iskolába járó diáko-
kat illeti. – Idén is több mint 20 millió forint áll rendelkezésre
a költségvetésünkben, hiszen az elsõdleges irányvonal, hogy
a tábor díjmentes. Az elsõ turnusban mindenképpen, tehát
nem kell fizetni táboroztatási díjat, csak az étkezésért. Vi-
szont, akinek év közben mentessége van, vagy 50 százalé-
kos térítési díjat vesz igénybe, ezt „viszi magával” nyáron is,
a táborban sem kell fizetnie. Az önköltségi árat, ami közel
16 ezer forint, akkor kérjük el, ha van lehetõség, van kapaci-
tás, és valaki második turnust kér. De alap az, hogy a tábort
díjmentesen biztosítjuk – tette hozzá az alpolgármester.

Az önkormányzat szigligeti üdülõjében idén nyáron is
sok száz nyíregyházi iskolás táborozott egy-egy hétig. A
balatoni élményeikrõl szóló lelkes, képes beszámolóik

most is elolvashatóak a nyiregyhaza.hu városi
webportálon.

Az önkormányzati, augusztus 20-i ünnepség keretében adták át a városi kitüntetõ címeket. Nyíregyháza díszpolgára idén dr. Puskás Nándorné Oláh Júlia, a Népmûvészet
Mestere lett (képünkön jobbról a negyedik). Öten kaptak Inczédy György-életmûdíjat: Kovács László István, egykori testnevelõ tanár, iskolaigazgató, Siklós Ádám Györgyné
nyugdíjas pedagógus, a Szabolcs Néptáncegyüttes alapító tagja, Makó Pál, a nyíregyházi Városmajori Citerazenekar megalapítója, a Sóstóhegyi Nyugdíjas Szervezet férfi és
nõi énekkari munkájának tevékeny résztvevõje, Zsíros Andrásné, a Patrónus Egyesület szociális  szakgondozója és dr. Sipos Béla, a Hepatológiai Centrum megalapítója. A
kép két szélén az elismeréseket átadó dr. Kovács Ferenc polgármester (jobbról), aki a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatát vette át pénteken Áder Jánostól
példaértékû településvezetõi munkájáért, valamint dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ. (Részletek a nyíregyházi ünnepségrõl a 3. oldalon.)
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RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉST TARTOTTAK

diek minõségi és aktív kikapcsolódási lehetõségeit. Az
önkormányzat és az egyházközség együttmûködése pél-
daértékû – jelentette ki dr. Kovács Ferenc polgármester.
A képviselõk egyetértettek a helyszín kiemelt fejlesztési

GYERMEKÉTKEZTETÉS:
AZ ÖNKORMÁNYZAT IS HOZZÁTETT

területté nyilvánításával. A közgyûlés ezt követõen zárt
ülésen választotta meg a Helyi Választási Bizottság tagja-
it és póttagjait. 

  (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

  Rendkívüli közgyûlést tartott a nyíregyházi önkor-
mányzat. A képviselõk módosították a Nyíregyháza köz-
igazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési te-
rületté nyilvánításáról szóló határozatot, majd zárt ülé-
sen választották meg a Helyi Választási Bizottság tagjait
és póttagjait.

 
A nyílt ülésen egy napirendet tárgyaltak a képviselõk,

módosították a Nyíregyháza közigazgatási területén több
helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló
határozatot. A rendezési tervek módosításának rendjét a
településfejlesztési koncepcióról és stratégiáról szóló kor-
mányrendelet szabályozza. A módosítás akkor indokolt,
amennyiben a beruházás megvalósítása is a képviselõ-
testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvání-
tott részen. A közgyûlés korábban már több, jelentõs pro-
jektekkel is érintett részt nyilvánított fejlesztési területté,
többek között a volt Báthory István és a Vay Ádám lakta-
nyát, a Benczúr és Bessenyei teret, Sóstógyógyfürdõt és a
Déli Ipari Park területét. – Most a Nyíregyháza-Örökösföldi
Görögkatolikus Egyházközség fejlesztési elképzelésének
megvalósításához szeretné megszerezni a Szenthárom-
ság tér és a Törzs utca más utak által határolt területét,
egy önkormányzati tulajdonú ingatlant, ahol közösségi
célokat elõirányzó szabadidõparkot kívánnak létrehozni.
A terület kialakításával a város kulturális rendezvényei-
nek, sport- és szabadidõs programjainak megrendezésé-
re lenne lehetõség. A beruházás gyarapítaná az örökösföl-

Közel ezer hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû gyerek étkeztetéséhez
járul hozzá a tanítási szünnapokon az ön-
kormányzat. A 600 forintos, elõre csoma-
golt élelmet házhoz szállítják. A többféle
kedvezményt is nyújtó státuszt a telepü-
lések jegyzõje hivatott megállapítani.

 
A következõ napokban is jut még fõtt

étel azoknak a gyerekeknek, akik otthon
nem kaphatják meg a meleg ebédet. Azért,
mert nem telik rá, vagy a szülõ gondatlan-
sága miatt.

NYÍREGYHÁZA KORÁBBAN IS ADTA

Néhány éve törvény kötelezi az önkor-
mányzatot erre a szolgáltatásra. Bár  Nyír-
egyházán már akkor is mûködött e támo-
gatás, amikor még nem volt kötelezõ. –
2016-tól kötelezõ jelleggel kell étkeztetni
az önkormányzatoknak a hátrányos hely-
zetû és a halmozottan hátrányos helyzetû
gyerekeket, akik rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülnek. Ez az idei
nyáron 54 munkanapot jelent augusztus
30-áig. Nyíregyházán most 839 gyereket
étkeztetünk. Az állami normatívához, a
285 forinthoz további 315 forintot tesz
hozzá az önkormányzat saját forrásból
azért, hogy egy tartalmas, kétfogásos fõét-
kezést tudjunk biztosítani, házhoz szállí-
tással – részletezte kérdésünkre Jászai
Menyhért alpolgármester.

EGÉSZ ÉVBEN JÁR

A gyerekekhez nemcsak a nyári szünet-
ben, de az esztendõ minden tanításmen-
tes napján eljut az élelem. Hétköznapon-

ként 10 és 14 óra között szállítja ki kony-
hájáról az önkormányzattal szerzõdésben
álló cég a megadott címekre az ebédet.

  SZÜKSÉGESEK AZ IGAZOLÁSOK

Több gyerek is jogosult lenne erre a szol-
gáltatásra, csupán az igazolásokat kell be-
szerezni a támogatáshoz. – Kérjük, keres-
sék fel a Gyermekjó-
léti Központot, akik
jogosultnak érzik
magukat. Illetve ta-
valy szeptember el-
sején elindítottuk az
óvodai és iskolai szo-
ciális segítõ hálóza-
tot – 31 fõt alkalma-
zunk erre a feladat-
körre –, és kérjék a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezménynek a megállapítását,
melyre elõzetes vizsgálat alapján a jegy-
zõ jogosult. Figyelembe vesszük a szülõk
iskolai végzettségét, az egy fõre esõ jöve-
delmet a családban, a lakhatási körülmé-
nyeket, a munkanélküli helyzetet, és ez
alapján állapítja meg a jegyzõ ezt a jogo-
sultságot egy évre – tette hozzá az alpol-
gármester.

TÖBB TÁMOGATÁSI LEHETÕSÉG

Több kedvezmény is kapcsolódhat a
hátrányos és halmozottan hátrányos hely-
zetben élõ státuszhoz. Évente kétszer
pluszforrást biztosít az önkormányzat pél-
dául a tanévkezdéshez, vagy a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódóan, de szigligeti
üdülési segítség vagy bérlettámogatás is
igényelhetõ az élelem mellé.

Jászai Menyhért
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AUGUSZTUS 20.: MÉLTÓ ÜNNEPLÉS,
KÖZÖNSÉGSIKERREL

Ünnepi mûsorral, többek között a 9. Nyírség Nemzet-
közi Néptáncfesztivál résztvevõinek különleges, erre az
alkalomra készített produkciójával és tûzijátékkal is vár-
ták a városlakókat augusztus 20-án, a Kossuth téren. Az
államalapító Szent István tiszteletére rendezett ünnep-
ségen dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepi beszéde és
az új kenyér szentelése után kitüntetéseket adtak át.

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti és hivatalos ál-
lami ünnepe az államalapítás, valamint Szent István ki-
rály emlékére. Kedden mûsorral várták a városlakókat a
Kossuth téren; a rendezvényen Nyíregyháza polgármes-
tere mondott ünnepi beszédet.

KÖSZÖNET MINDENKINEK
AZ EREDMÉNYEKÉRT

Dr. Kovács Ferenc kiemelte, amikor államalapító Szent
Istvánra emlékezünk, és mindazokra, akik örökségét to-
vább vitték és megõrizték számunkra – az országunk, az 
otthonunk, a családunk számára –, meg kell fogadnunk,
hogy az eredményeinket megóvjuk, s együtt folytatjuk to-
vább azt a munkát, amely által Nyíregyháza még erõsebb,
fejlettebb, az itt élõket szolgáló, a fiatalokat itthon tartó,

adományozta, aki kiemelkedõen magas színvonalú  mun-
kát végzett és végez mai napig a népmûvészet és a népi
kultúra  fennmaradásáért, fejlõdéséért. Számtalan díjban
részesült az elmúlt  évtizedekben, õ indította el a város
elsõ hímzõ szakkörét, megalakította a Népmûvészeti Stú-
diót, majd az Aranykapu Népmûvészeti Egyesületet, és
évekig õ szervezte az Országos Népmûvészeti Kiállításo-
kat városunkban.

modern és biztonságos város lesz a jövõben is. S tegyük
mindezt azzal a hittel és meggyõzõdéssel, hogy Magyar-
ország a következõ ezer esztendõben is szilárd támaszt,
védelmet és biztonságot ad mindehhez. –  Ma már egy
erõs, stabil gazdálkodású városban dolgozhatunk a gyer-
mekekért, a családokért, a fenntartható jövõért, a méltó
idõskor biztosításáért. Ez a város és az itt élõk bizonyítot-
ták, hogy valós és tartós eredményt csak együtt, összefo-
gással, elszántan, nagyon határozottan és kitartó munkával
lehet elérni. A nyíregyháziak mára megmutatták a világ-
nak, hogy ebben a városban a jövõt tervezõ, értéket  te-
remtõ, hagyománytisztelõ emberek élnek. Köszönet érte
valamennyiüknek! Mindenkinek, aki a közösségért tesz.
Köszönet a ma itt díszpolgári címmel és életmûdíjjal elis-
mert kiválóságainknak is – mondta dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

DÍSZPOLGÁR LETT 
DR. PUSKÁS NÁNDORNÉ OLÁH JÚLIA

Mint minden évben, az augusztus 20-ai ünnepségen
kitüntetéseket is átadtak. Az idei díszpolgári címet Nyír-
egyháza közgyûlése dr. Puskás Nándorné Oláh Júliának

ÖTEN KAPTAK INCZÉDY-ÉLETMÛDÍJAT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése magas szín-
vonalú  tevékenységéért, megbecsülése jeléül az Inczédy
György-életmûdíjat 5 személy részére adományozta.

– Siklós Ádám Györgyné  elismert pedagógusként ment
négy évtized elteltével nyugdíjba, a Szabolcs Néptánc-
együttes alapító tagja.

– Makó Pál a nyíregyházi Városmajori Citerazenekar
megalapítójaként, a Sóstóhegyi Nyugdíjas Szervezet férfi
és nõi énekkari munkájának tevékeny résztvevõjeként, a
magyar népdalok, katonadalok kiváló ismerõjeként és igazi
tanár egyéniségként érdemelte ki a díjat.

– Dr. Sipos Béla  az országban az elsõk között alapítot-
ta meg a Hepatológiai Centrumot, ahol a mai napig végzi
a krónikus májbetegek gondozását és gyógykezelését,
emellett szívügyének tekinti a fiatal szakorvosok részére
szakmai tapasztalatainak átadását.

– Zsíros Andrásné több mint két évtizede a Patrónus
Egyesületnél szociális szakgondozóként végzi feladatát,
súlyos értelmi fogyatékos fiatalokat lát el, tevékenységét
lelkiismeretesség, nagyfokú hivatástudat, gyermekszere-
tet, következetesség jellemzi.

KITÜNTETTÉK A POLGÁRMESTERT
 Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Áder Já-
nos,  Magyarország köztársasági elnöke Nyíregyháza vá-
ros fejlesztése érdekében végzett példaértékû településve-
zetõi munkája elismeréséül a Magyar Érdemrend tiszti-
keresztje polgári tagozatát  adományozta  dr. Kovács Fe-
rencnek, Nyíregyháza polgármesterének. Az állami kitün-
tetést augusztus 16-án vette át a Belügyminisztérium köz-
ponti épületében megrendezett ünnepségen. – Nagy öröm-
mel vettem át, mert a város fejlesztéséért adományozta a
köztársasági elnök a miniszterelnök felterjesztésére. Ezt a

munkát nem egyedül végeztem, hanem nagyon sok nyír-
egyházival együtt. Így ez az elismerés minden nyíregyházi-
nak szól, és arra sarkall, hogy ezt a munkát folytatni kell.
Remélem, hogy a nyíregyháziak is így érzik. Sok minden
történt, különösen az elmúlt hat évre gondolok, hiszen az
elsõ három évben a pénzügyi csõdbõl kellett kilábalnunk.
Azt gondolom, 2013-tól olyan fejlõdési pályán van a váro-
sunk, ami remélem, nagyon sokáig fog még tartani. Ez min-
den elemében a nyíregyháziakat és a jövõt szolgálja –
mondta kérdésünkre  dr. Kovács Ferenc polgármester.

– Kovács László István, egykori testnevelõ tanár, majd
14 esztendõn át iskolaigazgató, aki korábban a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést is megkapta,
jelenleg is aktív, feleségével karitatív tevékenységet foly-
tat a határon túli gyerekek megsegítésére.

(Részletes méltatások a nyiregyhaza.hu oldalon olvas-
hatóak.)

KENYÉRSZENTELÉS, NÉPTÁNC, TÛZIJÁTÉK

Az augusztus 20-ai rendezvény keretében az új kenye-
ret is megszentelték a történelmi egyházak képviselõinek
részvételével. A 9. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesz-
tiválon részt vevõ együttesek közremûködésével Kenyér-
áldás – Aratóünnep címmel zenés-táncos elõadás is volt a
Kossuth téren, melyet Demarcsek György, a Nyírség Tánc-
együttes vezetõje, a nemzetközi néptáncfesztivál igazga-
tója állított színpadra (és a térre). Este a fesztivál záró gá-
lamûsorával és tûzijátékkal ért véget az államalapító Szent
István tiszteletére rendezett városi ünnepség.
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HALLOTTA? SZINYEI A MÚZEUMBAN! NE HAGYJA KI!
Harminc éve nem volt Magyarországon olyan külön-

leges Szinyei Merse Pál-kiállítás, mint ami péntektõl lát-
ható Nyíregyházán. A festõ nyolcvan legszebb alkotása
tekinthetõ meg három hónapon keresztül a Jósa András
Múzeumban. A kiállításra regisztrálni szükséges, és meg-
lepõen kedvezõ jegyárakkal várják az érdeklõdõket.

Lila ruhás nõ, Majális és a Szerelmespár – ezek Szinyei
Merse Pál legismertebb festményei. Az egyik legkedvel-
tebb és legismertebb magyar festõ életmûve azonban et-
tõl sokkal gazdagabb. Péntek délelõttõl bárki meggyõzõd-
het majd errõl. Szinyei 80 festménye tekinthetõ meg a Jósa
András Múzeumban. 

A LEGNAGYOBB KINCS

A festõ dédunokája, dr. Szinyei Merse Anna szerint, az
alkotó attól különleges, hogy Közép-Európában õ az egyedi
elõfutára a francia impresszionistáknak.

– Az impresszionizmust megelõzõ plein-air festészet
szempontjából a legnagyobb kincs Szinyei, ugyanis rea-
lizmus volt a környezõ országokban bõven, Magyarorszá-
gon is volt, romantika is volt. Romantika a millenniumi
kiállításon is bõven virágzott még és még csak az elsõ
bátortalan elismerései voltak akkor, 1896-ban a Majális-
nak, holott õ azt 1873-ban festette – fogalmazott dr. Szinyei
Merse Anna, a kiállítás kurátora.

SZINYEI AZ ÚJABB ATTRAKCIÓ

A Szinyei-kiállítás a Seuso-kincsek és a Munkácsy-tár-
lat után a Jósa András Múzeum újabb nagy dobása. A fest-
mények többsége a Nemzeti Galériából származik, egy
kisebb hányadát pedig magángyûjtõk adták kölcsön.

– Három hónapon keresztül, augusztus 23-ától novem-
ber 23-áig lehet megtekinteni a tárlatot. Mivel szeretnénk,
ha minél több látogatónk lenne, ezért kedvezõ belépõ-
jegyárat határoztunk meg – emelte ki dr. Rémiás Tibor, a
Jósa András Múzeum igazgatója.

ÓRÁNKÉNT 60 VENDÉG LÁTHATJA

Az önkormányzat támogatta a Szinyei-kiállítás megva-
lósítását. A városvezetés ugyanis célul tûzte ki, hogy kü-
lönleges tárlatokat lehessen látni a szabolcsi megyeszék-
helyen is.

– Szinyei Merse Pál is egy olyan festõfejedelem volt,
akinek a mûveit érdemes a nyíregyházi közönségnek meg-
nézni, és a városvezetés célul tûzte ki, hogy az itt és a
környéken élõk, az itt dolgozók, tanulók láthassanak olyan
kiállításokat, mint a Seuso volt, vagy most a Szinyei Merse-
kiállítás – szögezte le dr. Ulrich Attila alpolgármester.

Ha valaki szeretné megtekinteni a Szinyei-kiállítást,
annak érdemes felkeresnie a múzeum webportálját, mi-
vel elõzetes regisztrációra van szükség a látogatáshoz. A
múzeum úgy tervezi, hogy óránként 60-an csodálhatják
majd tárlatvezetéssel a lenyûgözõ festményeket.  

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

HUSZÁRGENERÁCIÓK
TALÁLKOZÓJA IS LESZ HÉTVÉGÉN

Városunkban immár 16. alkalommal
szerveznek Huszártalálkozót. A fõ helyszín
idén is az Országzászló téren lesz, A ma-
gyar huszár szobornál.

Az elsõ Nyíregyházi Huszártalálkozót
1991-ben rendezték meg – emlékezett a
szerdai beharangozón dr. Bene János, a Ma-
gyar Huszár Alapítvány titkára, majd hoz-
zátette, akkor még több száz huszár vett
részt a találkozón.

– Olyan 500 ember volt ’91-ben az Or-
szágzászló téren – persze azóta eltelt 30
év és megfogyatkozott sajnos a huszárok
száma. Ma a látókörünkben már csak két
öreg huszár van, Tomasovszki Mihály Bun-
dásbokorban, aki 99 éves és Juráncsik An-
tal Napkoron, õ pedig már 102 éves.

Augusztus 24-én és 25-én minden a hu-
szárokról szól majd. Szombaton 11 óra-
kor lesz a megnyitó a több mint 20 éve
állított magyar huszár szobornál, az Or-
szágzászló téren. Ott majd a hõsökért
imádkoznak, koszorúzás és díszsortûz is
lesz. Aznap látványos díszmenet is várja
az érdeklõdõket, amelyre lovas hagyo-
mányõrzõk is érkeznek többek között

Ózdról, Debrecenbõl, Nyírtelekrõl és
Napkorról.

– 50 lovas lesz a téren, és ennyi lovas-
nak a galoppozása nagyon szép és látvá-
nyos. Ugyanez az 50 lovas szombat dél-
után bemutatkozik majd a Sóstói Múzeum-
faluban, a Vivat Huszár! nevû rendezvé-
nyen. Ott pedig lehetõséget adnak arra,
hogy a közönség, fõleg a gyerekek megta-
pasztalhassák a nyeregben ülés élményét.

A felújítás alatt álló múzeumfalut a ren-
dezvényre megnyitják – szombat délután ott
lesz majd többek között a huszárgeneráci-
ók találkozója, motoros és kutyás rendõrök
bemutatója, közelharc és technikai bemu-
tatóval készül a Magyar Honvédség 5. Bocs-
kai István Lövészdandár, az érdeklõdõk ezek
mellett a régmúlt tûzoltási és mentési moz-
zanatait is megtekinthetik, valamint vívás-
oktatás is lesz. A rendezvény helyszíne gya-
logosan a Pálinkaház felõl közelíthetõ majd
meg, autóval pedig a Sikló utca felõl. 25-
én, vasárnap a Huszár Emlékkertben tarta-
nak megemlékezést, azzal zárul majd a 16.
Nyíregyházi Huszártalálkozó.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Pénteken érkeztek meg a képek az Év Múzeumába

Dr. Szinyei Merse Anna kurátor és dr. Rémiás Tibor
igazgató a szerdai beharangozó sajtótájékoztatón
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ÜNNEP ROZSRÉTEN, BORBÁNYÁN ÉS OROSON
A hosszú hétvégén több városrészben is tartottak au-

gusztus 20-ai ünnepséget. Volt focibajnokság, fõzõver-
seny és természetesen kenyérszentelés is a közösséget
összekovácsoló rendezvényeken.

Szombaton a rozsrétszõlõi vigasságokkal kezdõdött meg
a városi ünnepségek sorozata. A rendezvényt dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere nyitotta meg, ezt kö-
vetõen megszentelték az új kenyeret és kiosztották a fõ-
zõverseny díjait. – Mindig örömmel jövök ide, itt állandó-
an jó a hangulat, amihez egy jó közösség és jó programok
kellenek. Itt minden adott – mondta dr. Kovács Ferenc
polgármester.

ROZSRÉTI PROGRAMKAVALKÁD

A programok Rozsrétszõlõn, a terület két helyszínén, a
kora délelõtti óráktól egészen estig tartottak, s helyi cso-
portok léptek színpadra, ezzel is erõsítve a hagyományo-
kat. – A sportpályán kispályás focibajnokság volt, és fõzõ-
versenyt is tartottunk. 10 csapat vett részt rajta nagy örö-
münkre és érdekesebbnél érdekesebb ételeket készítettek
– számolt be a történésekrõl Vassné Harman Gyöngyi szer-
vezõ, önkormányzati képviselõ.

BORBÁNYAI FÕZÕVERSENY

Borbányán augusztus 19-én, hétfõn tartották a hagyo-
mányokhoz híven a családi napot a mûvelõdési házban.
A megemlékezésen kívül fõzés, sorversenyek és különbö-
zõ produkciók álltak a középpontban. – Fõleg a nyugdíjas
szervezet volt nagyon profi a szervezésben, köszönet érte.
Lecsófõzõ versenyt is tartottunk hét csapattal, s ez egy
nagyon jó alkalom arra, hogy a különbözõ közösségek,
emberek jól érezzék magukat, beszélgessenek – részle-
tezte Bajnay Kornél védnök, önkormányzati képviselõ.

OROSI MEGEMLÉKEZÉS

Kedden délelõtt – csakúgy, mint minden esztendõben
– összegyûltek az orosiak a Petõfi Sándor téren. –  Az itt
élõk számára hagyományt teremtettünk azzal, hogy az
állam- és egyházalapító Szent István királyunkra emléke-
zünk, valamint megszentelik a történelmi egyházak kép-Bajnay Kornél a nyugdíjas egyesület aktív tagjai között

Vassné Harman Gyöngyi az új kenyérrel. A színpadon a háttérben jobbról dr. Kovács Ferenc polgármester,
dr. Vinnai Gyõzõ, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje és Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ

igazgatója.

A kenyérszentelés az orosi ünnepségnek is a központi
része volt, melyet dr. Tirpák György (balról) szervezett

viselõi az új kenyeret. Mindez azért fontos, mert Szent
István életmûve és öröksége a mai napig is aktualitással
bír – mondta dr. Tirpák György szervezõ, a településrész
önkormányzati képviselõje.
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EGZOTIKUS FELLÉPÕK A NÉPTÁNCFESZTIVÁLON
Hét ország 300 táncosa, 50 zenésze közremûködésé-

vel zajlott péntektõl keddig a 9. Nyírség Nemzetközi Nép-
táncfesztivál Nyíregyházán. A nagyszabású, hagyomány-
õrzõ találkozót kétévente rendezik meg a szabolcsi me-
gyeszékhelyen. A fesztivál különlegessége volt, hogy a
kedvelt nyíregyházi csapatok mellett egzotikus országok-
ból is hívnak fellépõket. A program augusztus 20-án, egy
nagyszabású közös gálával zárult.

 
Hét ország táncosai tanultak pénteken szatmári táncokat

a városháza dísztermében. A Szikes Zenekar húzta a talp-
alávalót, ezzel nyitották meg a 9. Nyírség Nemzetközi
Néptáncfesztivált. A vendégeket egy speciális fogadáson
köszöntötték, ezen többek között a bolgár és a brazil nagy-
követ is hangsúlyozta, milyen nagy jelentõségû egy ilyen
nemzetközi kulturális találkozó. A szervezõk azt mondták,
nem titkolt céljuk volt, hogy távoli kontinensek hagyomány-
õrzõit hívják meg a Nyírségbe. – Sikerült ismét egzotikus
országokból meghívni táncegyütteseket, például Dél-Ázsi-
ából egy indonéz néptánccsoport van itt, illetve thaiföldi
táncegyüttes szintén meglátogatta fesztiválunkat, sõt egy
másik földrészre is eljutottunk, Dél-Amerikába. Ezzel azt a
hagyományunkat követtük, hogy egy határon túli magyar
együttest hívtunk meg – fogalmazott Demarcsek György, a
Nyírség Táncegyüttes mûvészeti vezetõje.

 
MAGYAROK AZ ÓCEÁNON TÚLRÓL

A határon túli csapatról azt is lehet mondani, hogy he-
tedhét határon, vagy az Óperenciás tengeren is túlról ér-
kezett. A Pántlika Néptánccsoport tagjai ugyanis Sao
Paolóból repültek Nyíregyházára. A brazil városban 1968
óta mûködik magyar néptáncegyüttes és a tagok nagy
örömmel jöttek el az anyaországba. – Megtisztelõ idejön-
ni és megmutatni, amit otthon csinálunk. Reméljük, lát-
szik, hogy komoly munkát folytatunk Brazíliában, és szé-
pen õrizve a  magyar kultúrát. Magyar néptáncokat adunk
elõ, erdélyieket, kalotaszegieket, vajdaszentiványit, és lesz
még kalocsai is – emelte ki Marquis Pedro, a Pántlika
Néptánccsoport vezetõje.

 
300 TÁNCOS, 50 ZENÉSZ

A bolgár, brazil, indonéz, mexikói, thaiföldi, szerb, va-
lamint három nyíregyházi néptáncos csapat 10 helyszí-
nen 20 programot mutatott be Nyíregyházán. A pénteki
nyitómûsort követõen szombat délután táncház volt a
Kossuth téren, majd este a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban léptek színpadra három földrész táncosai, Határtala-
nul címmel, hétfõn este a Rózsakert Szabadtéri Színpa-
don Világok tánca címmel mutatkoztak be. A 300 táncost
és 50 zenészt kedden este is megcsodálhattuk, akik elõ-
ször az önkormányzati ünnepség mûsorát adták, majd a
világok zenéje produkció után, a tûzijáték elõtt a fesztivál
nagyszabású, közös gálamûsorral zárult.

 
FESZTIVÁL A VÁROSI WEBPORTÁLON
Akik lemaradtak a többnapos, nemzetközi táncka-

valkád eseményeirõl, részben bepótolhatják, hiszen a
Nyíregyházi Televízió által naponta sugárzott Fesztivál-
napló címû mûsor több adása most is megtekinthetõ a
városi webportálon, a nyiregyhaza.hu oldalon.
 

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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KEZDÕDIK A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
  Mint ismert, Áder János köztársasági elnök október

13-ára, vasárnapra írta ki az önkormányzati választást.
A választási kampány, így az ajánlások összegyûjtése is a
választást megelõzõ 50. napon, azaz augusztus 24-én,
szombaton indul. Innentõl kezdve van lehetõség ajánlá-
sok gyûjtésére, melyek leadására szeptember 9-éig kell
sort keríteni, tehát gyakorlatilag bõ két hét áll a megfele-
lõ számú ajánlás összegyûjtésére – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, aki
egyben a Helyi Választási Iroda vezetõje is.

 
Október 13-án reggel 6 és este 7 óra között lehet min-

denkinek abban a szavazóhelyiségben szavazni, ahová a
rendszer a lakóhelye szerint regisztrálta a választót.

KÉT HELYEN LEHET SZAVAZNI

– Ez a választás sokkal egyszerûbb, másrészt bonyolul-
tabb abból a szempontból, hogy ez nem olyan, mint az
egyéb választások, amikor az országban bárhol tartózko-
dik valaki, átkérheti magát. Most két helyen tudunk sza-
vazni. Alapvetõen az állandó lakcím szerinti szavazókör-
ben, vagy ha valakinek van bejelentett tartózkodási helye
– melyet a választást megelõzõen 30 nappal létesített –,
akkor erre a címre átkérheti magát, de csak ez a két lehe-
tõség van. Fontos tudni, hogy átjelentkezni október 9-éig,
szerdáig lehet – fogalmazott dr. Szemán Sándor címzetes
fõjegyzõ.

Nyíregyházán több mint 96 ezer választásra jogosult
polgár él. Most is igazolni kell a személyazonosságot és a

lakcímet, a megfelelõ iratokkal. A választók 101 szavazó-
körben adhatják le voksukat.

KÉT SZAVAZÓLAP LESZ

– Mindenki két szavazólapot kap, az egyiken a polgár-
mesterre, a másikon a saját egyéni választókerületében
induló jelöltekre lehet szavazni. Mivel Nyíregyháza 15
egyéni választókerületre van osztva, így 15 egyéni válasz-
tókerületi lap fog készülni. Fontos tudni, hogy mindkét
szavazólapon érvényesen szavazni csak egy-egy polgár-
mesterjelöltre, illetve képviselõjelöltre lehet – részletezte
a címzetes fõjegyzõ.

 
SZEPTEMBER 9-ÉIG GYÛJTHETIK

A választási kampány részeként az ajánlások összegyûj-
tése augusztus 24-én indul, melyeket szeptember 9-éig
lehet leadni, utána ellenõrzik ezeket, majd összeáll a vég-
leges lista. Polgármesterjelölt az lehet, aki legalább 500
ajánlást összegyûjtött a városban, míg az egyéni választó-
kerületekben az a szabály, hogy az egy választókerületre
jutó népesség 1 százalékának megfelelõ számú ajánlást
kell összegyûjteni. Nyíregyházán ez a legkisebb szavazó-
körben 56, míg a legnagyobban 73 aláírás összegyûjtését
jelenti. A szavazólapok szeptember 30-án, hétfõn vagy
október 1-jén, kedden érkeznek Nyíregyházára, a válasz-
tási irodába. Október 13-án reggel innen jutnak a szava-
zóhelyiségekbe.                    (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

INDUL A FELDERÍTÉS
A parlagfû pollenkoncentrációja az elkövetkezõ na-

pokban várhatóan tovább emelkedik, országszerte el-
érheti a nagyon magas szintet, sõt a parlagfûvel erõ-
sen fertõzött területek közvetlen környezetében he-
lyenként extrém magas is lehet. 

Éppen ennek elkerülésére a megyei kormányhivatal
illetékes osztálya elkezdi a parlagfûvel fertõzött táblák
légi úton történõ felderítését. A felderítés során a légi jár-
mû a megye teljes területét berepüli – tájékoztatta szer-
kesztõségünket a kormányhivatal. A földhivatali mezõ-
gazdász és a növényvédelmi felügyelõ beméri, jegyzõ-
könyvezi, lefotózza a parlagfüves területeket, a készült
dokumentumok pedig a késõbbi eljárások lefolytatásá-
hoz szükségesek. Az eljárás megindítását követõen, a
felvett terület nagyságától függõen, 15 000–5 000 000
forintig terjedõ növényvédelmi bírság szabható ki, vala-
mint az eljárás költségeinek megtérítésérõl is rendelkez-
ni kell, amelyeket a földhasználónak vagy tulajdonos-
nak szükséges megfizetnie. A vonatkozó törvény alap-
ján a gazdálkodó kötelessége az egészségkárosító
allergén parlagfû kiirtása. A közérdekû védekezés elren-
delésének és az ezzel járó szankciók elkerülésének leg-
jobb módja a tarlóhántás megfelelõ minõségben történõ
elvégzése. A nem kellõképpen gyomirtott kultúrákban,
táblaszéleken, mezsgyéken, önkormányzati utakon, nem
mûvelt, ugaroltatott területeken, zárt kertekben is el kell
végezni a kaszálást, gyomirtást! A megyei kormányhi-
vatal kéri a tisztelt gazdálkodókat, hogy ne mulasszák el
a használatukban lévõ területek mûvelését, mivel a pol-
lent szóró parlagfû humán-egészségügyi, agrotechnikai
és gazdálkodási szempontból nagy kockázattal bír.
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VIDOR

Nincs nyár VIDOR Fesztivál nélkül Nyíregyházán. Az önkormányzat és a Móricz Zsigmond Színház már 18.
alkalommal rendezi meg az egyhetes örömünnepet, mely határon innen és túl is egyre nagyobb népszerûségre
tett szert az eltelt közel két évtized során. Augusztus 23. és 31. között igazi programdömping lesz a városban.
Igyekszünk folyamatosan tudósítani majd ezekrõl, de addig egy kis segítség, hogy mi, hol vár az érdeklõdõkre.

E X K L U Z Í V !    WESLI A KARIB-TÉRSÉGBÕL
ÜZENT A NYÍREGYHÁZIAKNAK

A ZENÉSZ A HAITI GETTÓBÓL A VILÁGZENE ÉLÉRE TÖRT

Az idei év egyik világzenei nyertese, a Haitibõl szár-
mazó Wesli igazi kuriózum lesz a VIDOR színpadán. Ze-
néjének szíve a reggae és az afrobeat, kiegészítve Haiti
egyik közismert stílusával, a rarával, amely egy energikus
és ellenállhatatlan kavalkádot alkot, megmozgatva a lá-
bat, megérintve az érzékeket. Augusztus 31-én, szomba-
ton 20.30-tól a Kossuth tér nagyszínpadán láthatja majd
a közönség, ráadásul Magyarországon elõször. Exkluzív
interjú a zenésszel.

– Hogyan és mikor
kezdted karrieredet?

– 9 éves korom-
ban építettem az
elsõ gitáromat,
mert bár apám ze-
nész volt, de nem
engedte, hogy meg-
érintsem a hang-
szerét, mondván,
mert úgyis elszakítanám.
A haiti gettóban ezért egy darab fá-
ból és olajoskannából alkottam meg
saját gitáromat. Kezdetben templo-
mokban játszottam rajta, majd meg-
kezdõdött szakmai karrierem 19 éves
koromban. 2009-ben adtam ki elsõ al-
bumomat, és el is nyertem az év CBC
Mûvész felfedezettje díjat a World
Musicban.

– Az évek során elértél a világzene
csúcsára. Hogyan jutottál fel ilyen ma-
gasra?

– Kemény munkával, kreativitással, türelemmel és sze-
retettel, mert ezeket bizony igényli a zenész szakma.

– Mire vagy a legbüszkébb?
– A legbüszkébb a 2019-es világzenei Juno-díj elnyeré-

sére vagyok. Ez tulajdonképpen a kanadai Grammynek felel
meg. Ezzel az elismeréssel hazám, Haiti, és a gettóban élõ
gyerekek számára inspirációvá váltam, hogy van remény
kitörni. Ez nagyon büszkévé tesz.

– Mi inspirál?
– Haiti, a társadalom és a természet.
– Mi a legfontosabb célod a jövõben?
– Minél több zenei projektet szeretnék megvalósítani

Haitiban, és nagy álmom, hogy létrehozzak egy zenei
múzeumot.

– Jártál már valaha
Magyarországon?
Milyen emlékeid,
tapasztalataid van-
nak?

– Ez lesz az elsõ
alkalom, hogy az or-

szágban léphetek fel.
Alig várom, hogy felfe-

dezzem Magyarországot és
annak adottságait.

– Mire számítasz a VIDOR Fesztiválon?
– Jó fogadtatásra, kellemes idõjárásra, és

persze tökéletes kapcsolatra a közönség és
köztem, hogy élvezzék a zenémet. Már na-
gyon készülök a show-ra.

– Mit láthat és hallhat majd tõled a nyír-
egyházi közönség?

– Alig várom, hogy láthassa és hallhassa az
ottani közönség a Koné és a haiti bambusz
hangszer hangját, és persze táncoljanak is
ezekre.

– Mit üzensz nekik?
– Ígérem, együtt táncolunk majd egy csodálatos nyári

estén, egy nagyszerû show-n.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

AUGUSZTUS 23.

Nagyszínpad 19.00 Sári bíró
Krúdy Kamara 19.30 Táncórák
Krúdy Kamara 22.00 Táncórák
Jósa András Múzeum 9.00 Kiállítás
Krúdy Gyula Art Mozi 17.30 Zöld könyv
Belváros 15.00 VIDOR Falu
Belváros 17.50 Sonus
Belváros 22.00 VIDOR Kert

– Dj Németi
Kossuth tér, nagyszínpad 17.45 Debora Cattaneo
Kossuth tér, nagyszínpad 18.20 Debora Cattaneo
Kossuth tér, nagyszínpad 18.30 Megnyitóünnepség
Kossuth tér, nagyszínpad 19.00 Lóci játszik
Kossuth tér, nagyszínpad 20.30 Best of Geszti
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 22.00 A nyughatatlan

EZ AZTÁN FESZTIVÁL LESZ A JAVÁBÓL! MÁTÓL VIDORGUNK!
AUGUSZTUS 24.

Nagyszínpad 19.00 Ne most, drágám!
Krúdy Kamara 18.00 Vágyrajárók
Krúdy Kamara 22.00 Vágyrajárók
Kossuth tér 15.00 III. Nyírségi – VIDOR villámsakk

kupa
Kossuth tér 16.30 VIDOR Terasz
Kossuth tér 18.30 Vásári attrakciók
Kossuth tér 23.00 Tûzzsonglõrök
Pál Gyula Terem 9.00 Nyíregyháza Megyei Jogú Város

2018. évi Képzõmûvészeti Ösz-
töndíjasainak Beszámoló Kiállí-
tása

Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Mûvészeti
Iskola 16.00 Hullám
Jósa András Múzeum 9.00 Vásári attrakciók
Krúdy Gyula Art Mozi17.30 Zöld könyv
Belváros 15.00 VIDOR Falu
Belváros 15.30 Utcazene a VIDOR-on
Belváros 16.00 VIDOR az egész (bel)város
Belváros 22.00 VIDOR Kert – Dj Hajnal Guszti
Kossuth tér,
nagyszínpad 18.45 Debora Cattaneo
Kossuth tér,
nagyszínpad 19.00 Parno Graszt & Bohemian Betyars
Kossuth tér,
nagyszínpad 20.30 B.I.M.
Bencs Villa 17.00 Kezdhetek folytatódni
Móricz Zsigmond
könyvtár 9.00 Kiállítás – Marokkó-ó
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 10.30 Belvárosi Betyárok
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 17.30 Workers Delight
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 22.00 Kelet Brass Band

AUGUSZTUS 25.

Nagyszínpad 19.00 A király beszéde
Krúdy Kamara 18.00 Paravarieté
Krúdy Kamara 22.00 Paravarieté
MÛvész Stúdió 17.00 Mûvészasztal

Cserna-Szabó Andrással
Kossuth tér 15.00 Nyír1Flow
Kossuth tér 16.30 VIDOR Terasz
Kossuth tér 21.45 Tûzzsonglõrök
Pál Gyula Terem 9.00 Nyíregyháza Megyei Jogú Város

2018. évi Képzõmûvészeti Ösz-
töndíjasainak Beszámoló Kiállítása

Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Mûvészeti
Iskola 16.00 Zárt tárgyalás
Jósa András Múzeum 9.00 Kiállítás
Krúdy Gyula Art Mozi17.30 Szabadúszók
Belváros 15.00 VIDOR Falu
Belváros 15.30 Utcazene a VIDOR-on
Belváros 16.00 VIDOR az egész (bel)város
Belváros 22.00 VIDOR Kert – Dj Németi
Kossuth tér,
nagyszínpad 19.00 Kelemen Kabátban
Kossuth tér,
nagyszínpad 20.30 Halott Pénz
Móricz Zsigmond
könyvtár 9.00 Kiállítás – Marokkó-ó
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 10.30 Ricsi bohóc és a BumBum
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 11.30 Zema ékszerbemutató
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 17.30 Rusin Csendes (SK)
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 22.00 Filmvetítés – Kölcsönlakás

AUGUSZTUS 26.

Nagyszínpad 19.00 Patika
Krúdy Kamara 18.00 Burundanga, avagy a maszk, a

baszk meg a cucc
Krúdy Kamara 22.15 Burundanga, avagy a maszk, a

baszk meg a cucc
Kossuth tér 16.30 VIDOR Terasz
VMKK 18.00 Mit röhög kend, koma?
VMKK 18.00 Életed filmje
VMKK 20.15 Életed filmje
Nyíregyházi Zsidó
Hitközség zsinagógája 18.00 Kántorok gálaestje
Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Mûvészeti
Iskola 16.00 Gardénia
Jósa András Múzeum 9.00 Kiállítás
Büntetés-végrehajtási
Intézet 10.00 Színházi Esztrád 2.0
Büntetés-végrehajtási
Intézet 16.00 Színházi Esztrád 2.0
Krúdy Gyula Art Mozi17.30 Szabadúszók
Belváros 15.00 VIDOR Falu
Belváros 15.00 Nyír1Flow
Belváros 15.30 Utcazene a VIDOR-on
Belváros 16.00 VIDOR az egész (bel)város
Belváros 22.00 VIDOR Kert – Dj PéGé
Kossuth tér,
nagyszínpad 19.00 Futballáb
Hõsök tere 16.00 Szorgos lány, lusta lány
Bencs Villa 17.00 L’alcool Pour L’art

avagy a teremtõ mámor
Móricz Zsigmond
könyvtár 9.00 Kiállítás – Marokkó-ó
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 17.30 AZEGRIVÁR
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 22.00 Filmvetítés – BÚÉK

AUGUSZTUS 27.

Nagyszínpad 19.00 Patika
Krúdy Kamara 18.00 Primadonna gatyában
Krúdy Kamara 22.15 Primadonna gatyában
Kossuth tér 16.30 VIDOR Terasz
VIDOR kert 22.00 VIDOR Kert – Heartical Youth
Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Mûvészeti
Iskola 16.00 Ördögcsapda
Jósa András Múzeum 9.00 Kiállítás
Nyíregyházi Evangélikus
Egyházközség 16.30 Furulya és Orgona a VIDOR

Fesztiválon
Nyíregyházi Evangélikus
Egyházközség 16.30 John Wick: 3. felvonás

– Parabellum
Belváros 15.00 VIDOR Falu
Belváros 15.00 Nyír1Flow
Belváros 15.30 Utcazene a VIDOR-on
Kossuth tér,
nagyszínpad 19.00 Dánielfy Gergõ és az Utazó
Kossuth tér,
nagyszínpad 20.30 Magashegyi Underground
Hõsök tere 16.00 Zöld Péter
Bencs Villa 19.30 Hajdu you do?
Móricz Zsigmond
könyvtár 9.00 Kiállítás – Marokkó-ó

Rózsakert Szabadtéri
Színpad 20.30 Mennyei hang!
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 17.30 Dalinda
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 22.00 Filmvetítés – Egy nap

AUGUSZTUS 28.

Nagyszínpad 19.00 Életrevalók
Krúdy Kamara 18.00 Jaj, Istenem!
Krúdy Kamara 22.15 Jaj, Istenem!
Kossuth tér 16.30 VIDOR Terasz
VMKK 18.00 A leküldött ember
Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Mûvészeti
Iskola 16.00 Rejtély Európában
Jósa András Múzeum 9.00 Kiállítás
Krúdy Gyula Art Mozi17.30 John Wick: 3. felvonás
Belváros 15.00 VIDOR Falu
Belváros 15.00 Nyír1Flow
Belváros 15.30 Utcazene a VIDOR-on
Belváros 16.00 VIDOR Kert – ÁTS
Belváros 16.00 VIDOR az egész (bel)város
Kossuth tér,
nagyszínpad 19.00 Nicsak, ki lakik itt?
Hõsök tere 16.00 A 3 kismalac
Bencs Villa 17.00 VIDOR Noir
Móricz Zsigmond
könyvtár 9.00 Kiállítás – Marokkó-ó
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 17.30 Babra
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 22.00 Filmvetítés – Most van most

AUGUSZTUS 29.

Nagyszínpad 19.00 Életrevalók
Krúdy Kamara 18.00 Lila ákác
Krúdy Kamara 22.00 Lila ákác
Kossuth tér 16.30 VIDOR Terasz
VIDOR kert 22.00 VIDOR Kert

– Simon Roland „Kovácsmester”
VMKK 19.00 Tabuk nélkül
Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Mûvészeti
Iskola 16.00 A gyermeteg óriás
Jósa András Múzeum 9.00 Kiállítás
Mustárház 10.00 Dalszövõ zenekar
Krúdy Gyula Art Mozi 19.00 BÚÉK
Belváros 15.00 VIDOR Falu
Belváros 15.00 Nyír1Flow
Belváros 15.30 Utcazene a VIDOR-on
Belváros 16.00 VIDOR az egész (bel)város
Kossuth tér,
nagyszínpad 19.00 Hangácsi Márton
Kossuth tér,
nagyszínpad 20.30 Bagossy Brothers Company
Hõsök tere 16.00 Autósmese
Bencs Villa 17.00 Elmondom hát mindenkinek
Móricz Zsigmond
könyvtár 9.00 Kiállítás – Marokkó-ó
Rózsakert Szabadtéri
Színpad 20.30 Szabolcs megye lordjai

és a miladyk
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 17.30 HUDAKI (UKR)

Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 22.00 Dániel Balázs Trió

AUGUSZTUS 30.

Nagyszínpad 19.00 Házasság Palermóban
Krúdy Kamara 18.00 Varsói Melódia
Krúdy Kamara 22.00 Varsói Melódia
Kossuth tér 16.30 VIDOR Terasz
Kossuth tér 23.00 Tûzzsonglõrök
Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Mûvészeti
Iskola 16.00 Múlt, jelen(etek), jövõ
Jósa András Múzeum 9.00 Kiállítás
Krúdy Gyula Art Mozi17.30 Kölcsönlakás
Belváros 15.00 Nyír1Flow
Belváros 15.30 VIDOR Falu
Belváros 15.30 Utcazene a VIDOR-on
Belváros 16.00 VIDOR Kert – Dj Váczy
Belváros 16.00 VIDOR az egész (bel)város
Kossuth tér,
nagyszínpad 19.00 Mystery Gang
Kossuth tér,
nagyszínpad 20.30 La Cumbia Chicharra
Hõsök tere 16.00 Pósa Bácsi meséi
Móricz Zsigmond
könyvtár 9.00 Kiállítás – Marokkó-ó
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 19.30 SHAUN FERGUSON (CA)
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 22.00 Jennys Band

AUGUSZTUS 31.

Nagyszínpad 19.00 Férjek és feleségek
Krúdy Kamara 17.00 RögVest
Krúdy Kamara 22.00 RögVest
MÛvész Stúdió 17.30 Az V. Nyírségi Limerick

Bajnokság döntõje
Kossuth tér 16.30 VIDOR Terasz
Kossuth tér 18.30 Vásári komédiák
Kossuth tér 21.45 Tûzzsonglõrök
Belváros 22.00 VIDOR Kert – Dj Hajnal Guszti
Jósa András Múzeum 9.00 Kiállítás
Krúdy Gyula Art Mozi17.30 Kölcsönlakás
Belváros 10.00 Frutti és Vegi az egészséges

étkezésért!
Belváros 15.00 Nyír1Flow
Belváros 15.00 VIDOR Falu
Belváros 15.30 Utcazene a VIDOR-on
Belváros 16.00 VIDOR az egész (bel)város
Kossuth tér,
nagyszínpad 19.00 The Biebers
Kossuth tér,
nagyszínpad 20.30 WESLI (HAITI)
Móricz Zsigmond
könyvtár 9.00 Kiállítás – Marokkó-ó
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 10.00 Glam Crew
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 11.00 Virágos Magyarország
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 17.30 ABLAYE CISSOKO & VOLKER

GOETZE (SEN/D)
Kossuth tér,
Sunshine kisszínpad 22.00 Sunshine total music party...

a szülinap
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INGYENES VASTAGBÉLSZÛRÉS
2018 óta mód van Nyíregyházán is az ingyenes vas-

tagbélszûrésre. Az 50 és 70 év közötti nõk és férfiak há-
ziorvosuk vagy a Népegészségügyi Központ szakembe-
rei közremûködésével juthatnak el a fontos vizsgálatra.

A hazai halálozási statisztikákat a keringési megbete-
gedések vezetik, melyet a daganatos betegségek követ-
nek. Ennek második leggyakoribb idõ elõtti haláloka a
vastag- és végbélrák. Pedig ha idõben felfedezik, jól gyó-
gyítható. Ezért vezették be az 50 és 70 év közöttiek ingye-
nes szûrését, mely 2018 óta Nyíregyházán is elérhetõ.

BEHÍVÓT KAPNAK

– Jelenleg a háziorvosok több mint a fele, ápolónõikkel
együtt, elvégzett egy ehhez szükséges tanfolyamot. Õk
azok, akik aktívan részt kívánnak venni ebben a program-
ban. Mindez azt jelenti, hogy a hozzájuk tartozó betegek
listája felkerül a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz,
és õk kétéves idõtartamban megkapják a behívót – emelte
ki dr. Szabó Tünde megyei tiszti fõorvos.

PONTOS DIAGNÓZIS

Ezt követõen az értesítõvel jelentkezni kell a házior-
vosnál, aki átadja a széklet-vér vizsgálatra alkalmas egy-
ségcsomagot. Ezt aztán ingyenesen szállítja a posta a pes-
ti központba, ahol speciális vizsgálati módszernek vetik
alá. Ha az eredmény negatív, nincs tennivaló, és két év
múlva megismétlik a szûrést. Ha pozitív, a háziorvos
colonoscopiára, vagyis tükrözésre küldi a pácienst, mely
pontos diagnózist ad.

– Nagyon fontos az idõben történõ felismerés, hiszen

itt magukat egészségesnek valló emberekrõl van szó, akik
nem érzik betegnek magukat. Idõben kiszûrve a dagana-
tot, teljes mértékben gyógyítható, tehát ez a túlélés esé-
lyét, illetve az egészség helyreállítását nagymértékben 
megcélozza –  figyelmeztetett a tiszti fõorvos.

Az a beteg, akinek a háziorvosa nem vesz részt a prog-
ramban, természetesen annak is rendelkezésére áll az in-
gyenes szûrõvizsgálat. Az Árok utcán található Népegész-
ségügyi Központ szûrési koordinátorai tajkártya felmuta-
tása után adnak szûrõcsomagot, és segítenek a további
ügyintézésben. Ezeknek a pácienseknek is módjuk lesz
eljutni a további diagnosztikai vizsgálatokra és részt ven-
ni a terápián.                           (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

DÍJMENTES JÓGÁZÁS
Újra érvényes a felhívás: jógázz velünk Nyíregy-

háza legszebb parkjában!

Újabb két, közös gyakorlással folytatódik a Jóga a
parkban program augusztus 28-án és szeptember 4-
én (szerdánként) 18:00–19:30 között, dr. Szabó Sán-
dor vezetésével. Az egymásra épülõ, fokozatosan fel-
épített jógagyakorlatok a nagyközönség számára is ki-
vitelezhetõk lesznek. Helyszín: Nyíregyházi Egyetem,
Tuzson János Botanikus Kert. Bejárat az egyetemi ké-
zilabdapálya felõl, a székelykapunál. A program in-
gyenes, a belépõjegyet leszámítva, melyet csoporto-
san fizetnek. Felszerelés: jógamatrac, takaró, esetleg
jógapárna, esernyõ. Részletek és jelentkezés itt: drsza-
bos8@gmail.com, telefon: 06-70/501-0412.
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SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA
JÓKAY LÁSZLÓ MINDIG NYÍREGYHÁZÁBAN GONDOLKODOTT

Jókay László lokálpatriotizmusa megkérdõjelezhetet-
len: piacképes vegyészmérnöki diplomájával nem maradt
a Dunántúlon az egyetem után, hanem hazajött dolgozni
oda, ahonnan összesen négy évtized és közel húszévnyi
csúcsvezetõi munka után most megy nyugdíjba. A
ContiTech Magyarország Kft. ügyvezetõje azt mondja: jól
döntött, és nagyon büszke a városára.

Négyéves korától él Nyíregyházán, s az elsõ emlékei a
városról az evangélikus templom kertjéhez kötik, ami nem
volt messze a négyes iskolától, ahová járt. Számos tanár-
egyéniség mellett szívesen kiemeli a ma már nyíregyházi
ikonnak számító Szabó Dénest, nála volt életében elõször
ötös énekbõl, mert – kellemes hangja nem lévén – az el-
méletbõl feleltette. Szabadidejében pedig nemcsak a temp-
lomkertben focizott, hanem késõbb a Krúdyban kosara-
zott a szintén legendás Tatos István kezei alatt.

HAZAJÖTT A DUNÁNTÚLRÓL

– Mindkét alma materrõl azt tartottuk, hogy a legjobb a
városban, és büszkék voltunk rá. Különlegesen jó osztály-
ba jártam, gyakran jártunk színházba is. Kezdetben
befogadószínház volt az épület, de amikor hazajöttem
Veszprémbõl, engem is megkérdeztek, hogy milyen elõ-
adásokat szeretnénk látni az újonnan alakuló, önálló tár-
sulatunktól? Az ugyanis nem volt kérdés, hogy hazajövök.
Az egyetem harmadik évfolyamán ösztöndíjszerzõdést
kötöttem az akkori, nyíregyházi gumigyárral, mert itt kép-
zeltem el a jövõt. Pedig volt bõven csábítás, a vegyész-
mérnöki diplomámmal, majd a késõbb, levelezõn elvég-
zett közgazdasági egyetemmel lett volna bõven lehetõ-
ség, akkoriban indult az atomerõmû is...

MINDEN SZÖGET ISMER

Jókay László így elmondhatja magáról, hogy az a típu-
sú menedzser, aki az utolsó szöget is ismeri a gyárban.
Bár a Michelin lett a gumigyártásban a hivatalos jogutód,
de a Continental cégcsoport tagjaként õ „ugyanazért” az
üzemért dolgozik, mely vele együtt nõtte ki magát. – Nem-
csak a céget ismerem, s a munkatársakat, hanem többek-
nél azok szüleit, nagyszüleit is, mindazokat, akik annak
idején magukba szívták a gumi „illatát” és hozzájárultak
e szektor nyíregyházi sikeréhez.

„JOBB, MINT DUBAI...”

Az igazgató ezzel párhuzamosan nemcsak a cég, ha-
nem a város fejlõdését is végigkísérte. Minél magasabb
pozíciókba került, annál több protokolláris vendéget fo-
gadott, sokszor külföldrõl, egy részük ma már a baráti
körének tagja és szívesen térnek vissza. – Nemcsak a Sós-
tó, a Bujtos, a városközpont fejlõdött, hanem a városnak
az a képessége is, hogy vendégül tudja látni az idegent,
ezért más országokban is egyre jobb a hírünk, nem csak
itthon. Vendégeink jelentõs része csak egy-másfél napot
tud eltölteni nálunk, de nagyon elismerõen nyilatkoznak
például az éttermeinkrõl, a felkészült, udvarias pincére-
inkrõl. Volt olyan, aki családdal érkezett, s õk a tárgyalá-
sok alatt Sóstón töltötték az idõt. Fültanúja voltam, mikor
este rákérdezett a partnerünk, hogyan telt a napjuk, mire
a gyermek ezt mondta: jobb volt, mint Dubaiban... Szinte
mindenki szívesen jön ide, és a város nagyon jó partner a
vendéglátáshoz az épületeivel, a belváros forgatagával,
nyáron olyan a fõtér, mintha egy mediterrán városban ül-
nénk. Büszke vagyok a városunkra, melynek õk is viszik a
jó hírét.

ELISMERIK NYÍREGYHÁZÁT
S ami a céget illeti: az elõzõ évek munkahelyteremtõ

beruházásai (200-ról indultak, most 600-an vannak), va-
lamint a gazdasági teljesítményük, eredményességük, ha-
tékonyságuk világszinten is az egyik legjobbnak számíta-
nak a Continental csoporton belül, melynek világszerte
közel 230 000, hazánkban nagyjából 9000 alkalmazottja
van. Egyvalamiben pedig abszolút világelsõk: a dolgozói
elégedettségben. – A teljes cégcsoportban a legmagasabb
pontszámot a nyíregyházi gyár dolgozói adták, ami per-
sze nem azt jelenti, hogy nincs már tennivaló, de azt igen,
hogy jól érzik itt magukat, és hogy értük is van a Conti,
nemcsak általuk... Nem véletlenül támogatjuk a munka-
társak kulturális, sportolási lehetõségeit. De a városnak is
szívesen adunk: a cégmenedzsment elismerését, megbe-
csülését mutatja, hogy igent mondtak a társadalmi sze-
repvállalás magas szintjére. Ennek keretében öt éven át
jelentõs összeggel támogatjuk a nyíregyházi sportot, így
lettünk névadói az újjáépült Arénának. Azt mondták: ez
jó irány és egyezik a cég értékrendjével, s emellett támo-
gatjuk az egyetemet, a VIDOR Fesztivált – fogalmazott a
cégvezetõ, aki októbertõl már nyugdíjasként figyeli, hogy
változik a város és a gyár, amihez teljes, aktív élete köti.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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PREGITZER FRUZSINA BESTIÁK KÖZÖTT
Premierrel indul Pregitzer Fruzsina évada, hiszen Ve-

rebes István rendezésében a Színházi bestiák címû dara-
bot mutatják be a Krúdy Kamarában szeptember 6-án.

– Április végén kezdtük próbálni April de Angelis mû-
vét, amely a XVII. századi Angliában játszódik, II. Jakab
idején – nyilatkozta lapunknak Jászai Mari-díjas mûvé-
szünk.

MÁS VOLT A MÛVÉSZVILÁG

– Ekkor léphettek elõször színpadra nõk. Alapvetõ prob-
lémákkal küzdöttek, hiszen nem volt pénz jelmezre, kel-
lékesre, öltöztetõre, világosítóra, mindenrõl maguknak kel-
lett gondoskodniuk. Ráadásul tovább nehezítette a hely-
zetüket, hogy a közönség inkább prostituáltként tekintett
rájuk. Volt, aki a kiszolgáltatottság miatt ment bele ebbe,
de volt, aki ellenállt. A színészek rivalizáltak egymással,
ám mivel más viszonyok között éltek, mint mi most, más-
ként „vetélkedtek”. Ma is létezik ez; a riválisok kulturált-
ságán múlik, mennyire látványos ez a külvilág számára.
Én nem színésznõ, hanem „mindenes” vagyok az elõadás-
ban: díszítõ, súgó, öltöztetõ…  Nagyon érdekes ember,
rezonõr, aki legfeljebb egy pici részrehajlással figyeli a
többieket.

ÖRÖM VELE A MUNKA

A rendezõvel, Verebes Istvánnal régen dolgoztunk már
együtt. Annak idején meghívott vendégként a Mikroszkóp
Színpad Szép Ernõ Kávécsarnok címû darabjába. Nagy
öröm vele a munka, ugyanis roppant felkészült. Színész
családban nõtt fel, úgyhogy beleszületett ebbe a világba.
Természetes, hogy elfogultabb a szakmánkkal szemben,
nem látja olyan kegyetlennek, mint az író. A nézõ óhatat-
lanul párhuzamot keres a mai korral, de remélhetõleg fel-
sóhajt majd az elõadás végén: „De jó, hogy ma már nem
ilyen a mûvészvilág!”

Mint Fruzsina elmondta, több barátja is jelezte, nem
tudta még megnézni a Bob herceg címû operettet, ezért
nagyon várja, hogy bérleten kívül játsszák szeptember-

ben. A darab világa, a zenéje lenyûgözõ, amint fiatal kol-
légái alakításai, énekesi kvalitásai is.

„EZT LÁTNI KELL!”

Reméli, hogy ebben az évadban szintén látható lesz
majd Dragomán György Kalucsni címû darabja, amely
nagyon fontos számára. Verebes Istvánra nem jellemzõ,
hogy szórná a dicséreteket, de miután megnézte az elõ-
adást, azt mondta: „Ezt az országnak látnia kell!” A Szín-
házi bestiák után a Móricz Zsigmond Színház mûvészei
Ödön von Horváth Mesél a bécsi erdõ címû mûvét mutat-

Pregitzer Fruzsina a Kalucsni címû elõadás egyik jelenetében

ják be, ezután egy gyermekdarabban: az Állati színjáték-
ban játszik Valcz Péter rendezésében a MÛvész Stúdió-
ban, majd a Sógornõk címû színdarab fõszerepét alakítja.

FESZTIVÁL ÉS ÖNÁLLÓ EST

Nagyon örül Fruzsina, hogy az idén ismét meghívást
kapott az Ars Sacra Fesztiválra, amelynek rendezvényein
évek óta fellép. Szeptemberben a Budapest-Fasori Evan-
gélikus Gimnáziumban és Szolnokon mutatja be az Uram,
nem látta Magyarországot? címû mûsorát, amelyet évek
óta nagy sikerrel ad elõ határainkon innen és túl.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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BMX BAJNOKSÁG SZOMBATON
Augusztus 24-én Országos BMX Bajnokságot rendez a

Nyíregyházi Extrém BMX Egyesület a kertvárosi pályán.
Közel száz licences profi és junior kerékpáros vesz részt
a megmérettetésen, amelyen  már kvalifikációs pontokat
is lehet szerezni a tokiói olimpiára.

Tavasszal a nyíregyházi Contest versenyen csak az ama-
tõrök versenyezhettek, a profik futamait elmosta az esõ. A
Nyíregyházi Extrém BMX Egyesület ezt pótolja be augusz-
tus 24-én az Országos BMX Bajnokság megrendezésével.
A versenyt az önkormányzat is támogatja. Dr. Ulrich Atti-
la alpolgármester elmondta, a kerékpársport már megje-
lent a városban, fejlõdött a V4-versennyel, a körversennyel.
Ha a BMX ág is fejlõdik, akkor Nyíregyháza fontos kerék-
páros bázissá válhat.

Ujváry Zoltán, a Nyíregyházi Extrém BMX Egyesület
elnöke arról számolt be, hogy a megmérettetésre közel
száz licences profi és junior kerékpárost várnak. Komoly

trükköket láthatnak majd az érdeklõdõk, hiszen ezen a
versenyen már kvalifikációs pontokat is lehet szerezni a
tokiói olimpiára, melyen elsõ ízben szerepel a BMX sport-
ág. Az Országos BMX Bajnokság augusztus 24-én, szom-
baton nyolc órakor a nevezésekkel indul, majd 10 órakor
megkezdõdnek a futamok a kertvárosi BMX-pályán.
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NAGYÁGYÚ A JÉGEN: KERCSÓ ÁRPÁD NYÍREGYHÁZÁN
Sajtóközleményt juttatott el szerkesztõ-

ségünkhöz a Szabolcsi Jégsport Egyesület,
mely – Szabolcsi Sólymok csapatnéven –
a 2018/19-es szezonban a kitûzött célo-
kat elérte. Ezért, s mert az infrastrukturá-
lis feltételek adottak (megépült a Városi
Jégpálya), sikerült megnyerniük a szezon-
ra egy kiemelkedõ jégkorongedzõi tapasz-
talattal rendelkezõ, utánpótlás-nevelésben
bizonyított szakembert. Így augusztus el-
sejétõl Kercsó Árpád mesteredzõ készíti fel
(edzõtársaival együtt) több utánpótlás kor-
osztály jégkorongosait!

Mint közleményükben írják: az U8, U12
és U14-es korosztályokban a 70 sportoló-
val rendelkezõ egyesület sikerrel indított
csapatokat az elõzõ szezonban. Az SZJE
kétéves szakmai programot készített.

A 2018 márciusában átadott Városi Jég-
pálya 2018 novemberétõl az utánpótlás
korosztályok edzési lehetõségeinek hatal-
mas változását eredményezte. Sikerült a
tervezett sportszakmai program megvaló-
sítása keretében hetente 4 alkalommal je-
ges edzés lehetõségét megteremteni min-
den korosztálynak. A sportoló gyerekek
szakmai fejlõdéséhez az infrastrukturális
alapok létrehozása elengedhetetlen volt. A
cél a szakmai munka, az edzõi stáb továb-
bi fejlesztése a 2019/2020-as szezonban,

a továbblépéshez pedig igazi nagyágyút
sikerült szerzõdtetniük: a nemzetközi hírû,
kiváló sportszakember, Kercsó Árpád segít
több korosztályban az elõrelépésben!

SEGÍTÕ OVIKORI PROGRAM

A 2018. novemberi jégpályamegnyitást
követõen – nem utolsósorban az önkor-
mányzat által támogatott Ovikori Program
hatására – jelentõsen emelkedett a jégko-
rongozni vágyó gyerekek és az õket ebben
támogató szülõk száma. Az igazolt játéko-
sok az  U8-as korosztályban közel megdup-
lázódtak. Ezen megnövekedett versenyzõi
létszám – amelynek többsége 2019/20-ra
U10-es korosztályhoz fog tartozni – meg-
alapozza azon várakozást, hogy egy olyan
utánpótlás sportolói bázis legyen, akiknek
a felkészítésével reális esélye lesz annak,
hogy két év múlva U12 korosztályban –
Nyíregyháza jégkorongsportjának életében
elsõ alkalommal – nagypályás „B” kategó-
riában tud az egyesület csapatot indítani.
Az egyesület 2019/20-ban U8, U10, U12
és U14 korosztályokban is szerepeltet majd
csapatokat.

TEHETSÉGKUTATÓ INDUL

Célkitûzésük, hogy a jelenlegi U12-es
korosztály a szakmai munka és a tervezett
létszámnövekedés eredményeként ugyan-

csak alkalmas legyen két év múlva U14
nagypályás csapat indítására.  2019 õszé-
tõl – a Nyíregyháza város által támogatott
Ovikori Program mellett – általános iskolai

jégkorongtoborzót kívánnak indítani „Nyír-
egyházi Sólyomszem” Tehetségkutató Prog-
ram elnevezéssel. A cél – a jégkorongsport
népszerûsítésén túl –, hogy mind a célcso-
portot képezõ gyerekek szüleivel, mind az
oktatási intézményekkel együttmûködés
alakuljon ki, ami az általános iskolás gye-
rekek jégkorongsportba történõ bekapcso-
lódását alapozhatja meg.

A Szabolcsi Jégsport Egyesület a
2019/20-as szezonban is várja a jég-
korongozni vágyó gyerekeket, nem-
csak Nyíregyházáról, hanem a megye
bármely részérõl. Jelentkezni lehet a
szabolcsisolymok2019@gmail.com  e-
mail-címen vagy 2019. október 14-
étõl személyesen a Városi Jégpályán
(Media Markt mellett, Nyíregyháza,
István u. 7.).
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PROGRAMOK

BORBÁNYA – GÓLBÁNYA KISPÁLYÁS FOCIBAJNOK-
SÁG a Borbányai Mûvelõdési Ház és a Petõfi DSE közös
szervezésében, augusztus 24-én 8.00 órától a Petõfi Sán-
dor Általános Iskolában.

MAKACSKA KAKASKA. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai – augusztus 24-én 16.00: Makacska kakaska. 25-én
10.00: Piroska és a farkas. Helyszín: Korzó Bevásárlóköz-
pont, B épület II. emelet.

ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA. Nyíregyháza MJV
2018. évi Képzõmûvészeti Ösztöndíjasainak kiállítása a
Pál Gyula Teremben. Kiállító mûvészek: Gabulya Márta
keramikus iparmûvész, Balogh Géza festõ- és szobrász-
mûvész, Boros György fotómûvész. Megnyitó: augusztus
24-én 16.30-tól. Megtekinthetõ: október 10-éig.

MÛVÉSZASZTAL Cserna-Szabó Andrással augusztus 25-
én 17.00 órától a MÛvész Stúdióban. Beszélgetõtárs:
Kováts Dénes. Az est háziasszonya és dramaturgja: Kováts
Judit. Közremûködnek: Kosik Anita, Tóth Károly, Horváth
Viktor színmûvészek, továbbá Karádi Zsolt, Béres Tamás.
Zene: Karap Zoltán, Bartus Zoltán.

HELYTÖRTÉNETI NAP. Az MNL Sz-Sz-B Megyei Le-
véltára és az Sz-Sz-B Megyei Honismereti Egyesület várja
az érdeklõdõket a Hõsök nyomában címû délutánjára
augusztus 26-án 14.00 órától. Köszöntõt mond: dr. Bene
János, a honismereti egyesület elnöke. A felkért elõadók
(Kertész József százados, Nyíregyháza, Berei Károly,

Nagykároly, Thoroczkay Sándor, Szatmárnémeti) a me-
gyei és a határon túli hadisírok kutatásáról, illetve az ott
végzett hadisírgondozó munkáról fognak beszélni. A be-
szélgetés moderátora: Kujbusné dr. Mecsei Éva levéltár-
igazgató. Helyszín: a levéltár kutatóterme.

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

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

KIÁLLÍTÁS. A Szatmár-Beregi Népmûvészeti és Kéz-
mûves Egyesület kiállításra várja az érdeklõdõket a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárba. Megtekinthetõ: szeptember
4-éig.

„KERESSÜK A NYÁR KÖNYVFALÓJÁT!” A Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára 2019-
ben is meghirdeti olvasópályázatát a nyári szünidõre (szep-
tember 6-áig), 10–15 éves gyerekeknek, akik a könyvtár
beiratkozott olvasói. Részletek: www.mzsk.hu vagy sze-
mélyesen a gyermekkönyvtárban.

33. NEMZETKÖZI ÁSVÁNYBÖRZE. Idõpont: augusz-
tus 31-én 10.00–18.00, szeptember 1-jén 9.00–16.00 órá-
ig. Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 9.). Információ: 42/411-822, vacimuv.hu.

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 6. RÉSZ

A KOSSUTH-SZOBOR
1963-BAN

A Kossuth-szobor 1963-ban
(Holmár Zoltán magángyûjteménye)

A Kossuth tér közepén emelkedik Kossuth Lajos szob-
ra, melyet Betlen Gyula szobrász készített. A magas talpa-
zaton, a kompozíció hátterében a géniuszt és két küzdõ
emberalakot ábrázoló kõ szoborcsoport magasodik, mely
elõtt Kossuth Lajos alakja áll. Az emlékmûvet az 1960-as
években még kánna virágok, azaz rózsanádak vették kör-
be. A háttérben a Szabolcs Szálló, vagyis a mai Korona
Szálloda épülete bukkan fel, melynek Dózsa György ut-
cai szárnyában 1950 és 1981 között a József Attila Kultúr-
ház mûködött, és szintén ezen az oldalon volt a „Kisétte-
rem.” A tér a mai állapotához képest ekkor még jóval ki-
sebb méretû volt, ugyanis a Városi Tanács épülete elõtt a
villamossín futott, továbbá parkolóhelyek voltak kialakít-
va a gépkocsik részére. A kép érdekessége még az, hogy
abban az évben készült, amikor Betlen Gyula szobrász
elhunyt.

A fotót az MTI munkatársa, Sziklai Dezsõ készítette
1963-ban a budapesti Képzõmûvészeti Alap Kiadóválla-
lata megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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SZÉNFY GUSZTÁV, „A MAGYAR ZENE JOBB
SORSOT ÉRDEMELT MÁRTÍRJA”

200 évvel ezelõtt, 1819. augusztus
24-én született városunkban Kohlmann
Gusztáv, aki vezetéknevét az 1840-es
évek elején Szénfyre magyarosította. Az
evangélikus tanító édesapja zongoráz-
ni és hegedülni is megtanította a kiváló
zenei talentumokkal rendelkezõ fiát.
Középiskolai tanulmányait Nagykálló-
ban végezte, míg jogot Eperjesen hall-
gatott. 1845-tõl jelentek meg elsõ ze-
neelméleti írásai a Pesti Divatlapban, és
dalokat is komponált. Elsõk között ze-
nésítette meg Petõfi Sándor verseit, aki-
nek barátságával is büszkélkedhetett.

Fényes fõvárosi sikerek után, 1847-
ben tért haza Nyíregyházára, meghá-
zasodott és sorra születtek gyermekei.
1848-ban nemzetõrként szolgált és a
város vezetésében is részt vett. 1850-
tõl a város kapitánya, majd 1852-tõl se-
gédpolgármestere volt. 1854-ben tért
vissza az ügyvédi pályára, és újra a zenének szentelte
életét. 1856-ban nyílt levélben fordult gróf Dessewffy
Emilhez, a Magyar Tudós Társaság elnökéhez. Ebben
fogalmazta meg kutatásainak alapkérdését: „Mi hát az
igazi magyar nemzeti zene s zenészet?” Egy elméleti és
gyakorlati „magyar zenekönyv” létrehozásához kért se-

gítséget. A kortársai közül többen felis-
merték e tervezett mû jelentõségét,
azonban a Dessewffy által kijelölt bí-
rálók nem álltak mellé. Ennek ellenére
Dessewffy erkölcsileg és anyagilag is
támogatta õt, így juthatott el ismét Er-
délybe, ahol népdalokat gyûjtött. Gyûj-
tésének eredménye azonban nem ke-
rült nyilvánosság elé.

1860-ban Miskolcon vállalt zeneta-
nítást, miközben hangversenyeket szer-
vezett és tovább írta elméleti munkáit,
vívta sajtóbeli csatározásait. Hatévi ott
tartózkodás után hazatért és 1867-ben
városi tanácsnokká választották. 1875.
november 22-én hunyt el a miskolci
kórházban. Az ottani evangélikus teme-
tõbe temették és késõbb utcát nevez-
tek el róla. A Magyar életrajzi lexikon-
ban így foglalták össze munkásságát:
„Fél évszázaddal Bartók és Kodály elõtt

szembefordult azzal az irányzattal, mely szerint a ma-
gyar népzene azonos a verbunkossal és a népies mû-
dallal, de állításait az elmaradott körülmények követ-
keztében nem tudta igazolni”.


