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100 MILLIÓ EURÓS BEFEKTETÉS AZ ELECTROLUXNÁL
Az Electrolux Group bejelentette, hogy közel 100 millió eurós befektetést  tervez

a nyíregyházi hûtõgépgyárában annak érdekében, hogy növelje felsõ kategóriás
termékportfóliójának versenyképességét és biztosítsa a fenntartható, profitábilis nö-
vekedést. Ez a legnagyobb volumenû Electrolux-beruházás  Magyarországon, mió-
ta a cég 1991-ben megkezdte mûködését az országban. – A kiemelkedõ nagyság-
rendû beruházás nyíregyházi üzemünkben azt bizonyítja, hogy  az Electrolux Group
számára Magyarország fontos helyszín az európai  gyártókapacitásai sorában. Az
új befektetés, valamint jászberényi telephelyünk több évtizedes tapasztalata és ki-
válósága együtt erõs bázist és komoly versenyelõnyt jelentenek az Electrolux szá-
mára – mondta Gönczy Sándor, az Electrolux Lehel Kft.ügyvezetõ igazgatója, az
Electrolux európai alelnöke.

CSILLAGOK ALATT

A hétvégén Nyíregyháza történetében elõször, Csillagfutást szervezett az Omnis Forte Egyesület a Bujtosi Város-
ligetbe. Az esemény különlegessége az volt, hogy az erdõben reflektorokkal, kamionokkal és többek között mécse-
sekkel jelölték ki a pálya útvonalát. A verseny egyébként jótékony célt szolgált. A nevezési díj 100 százalékát a
Jósa András Oktatókórház Onkológiai Osztályának ajánlották fel.

ELINDULT AZ EGYEDÜLÁLLÓ ATLÉTIKAI CENTRUM ÉPÍTÉSE
Letették a Nyíregyházi Atlétikai Centrum alapkövét. A

nemzetközi szintû központ hét sportágnak lesz az otthona.
A fedett, illetve szabadtéri futó- és ugrópályákat, teljesen fel-
szerelt atlétikai eszközparkot, modern kondicionálóterme-
ket az atléták mellett a tollaslabdázók, a vívók és más küzdõ-
sportok versenyzõi is használhatják majd. A beruházás kü-
lönlegessége, hogy sportszálló építését is tartalmazza és
az utánpótlásnevelés, valamint a tömegsportok fellegvá-
ra is lehet.

– Európa egyik legmodernebb atlétikai centruma épül-
het fel Nyíregyházán – errõl beszélt a sportért felelõs ál-
lamtitkár. A nyíregyházi származású, egyben a város or-
szággyûlési képviselõjeként is dolgozó dr. Szabó Tünde
elmondta, a komplexum hét sportágat szolgál majd ki. A
versenyzõk pihenésérõl, rekreációjáról többek között egy
közel ötven férõhelyes szálláshely gondoskodik. Így al-
kalmas lesz edzõtáborok szervezésére is, mivel a város-
ban található 3500 fõs Continental Arénával és a szom-

szédságában épülõ új uszodával komplex szolgáltatást
nyújthat.

– Magyarországon nincs ilyen létesítményünk, és ha
Európát nézzük, akkor talán így is ez lesz a legmoder-
nebb ilyen jellegû létesítmény. Élsport, utánpótlás-
nevelés, szabadidõsport. Nagyon fontos mind a három
terület és igyekszünk egy olyan multifunkcionális he-
lyet adni a sportágnak, amivel ki tudjuk szolgálni és be
tudjuk vonzani a fiatalokat, a családokat, esetleg az idõ-
sebb korosztályt. Népszerûsíteni kell a mozgásgazdag
életmódot, hogy egészségesek tudjunk maradni – fo-
galmazott.

A LEGFONTOSABB SPORTFEJLESZTÉS
Az új atlétikai centrum a régi NYVSC pálya helyén épül

fel a Kertvárosban. Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemel-
te, a 7,1 milliárd forint összértékû, 100%-ban támogatott
komplexum a város legjelentõsebb sportcélú beruházása.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Dr. Szabó Tünde államtitkár, dr. Kovács Ferenc
polgármester, Hársfalvi Gergely ügyvezetõ (a kivitelezõ

képviseletében) és dr. Medvigy Mihály, a BMSK
vezérigazgatója
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VIRÁGOS ELNÖKI DÍJ
A Vidor Fesztivál keretében tartották a nyárzáró hét-

végén a Virágos Magyarország környezetszépítõ ver-
senynek Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyéket magában foglaló ré-
giója területi díjátadóját, melynek  nyertesei tovább
folytathatják az országos fõdíjért folyó versenyt. En-
nek eredményét október elején hirdetik ki Budapes-
ten. A gyõztes magyarországi falu és város idén is kép-
viselheti hazánkat a nemzetközi Entente Florale Eu-
rope versenyen. A megyébõl idén Timár települést
díjazták (Arany Virág díj), valamint Nyíregyháza ka-
pott szervezõbizottsági elnöki díjat.

ÚJABB ELISMERÉS NYÍREGYHÁZÁNAK
A világ egyedüli hivatalos kerékpáros békenagykövete

Zelei József 15 éve demonstrál a béke, a természet, a
környezet, a sport mellett. A Soha többé háborút nevû
országjáró emléktúra egyik fogadóállomása, Nyíregyhá-
za kapta a Legkülönlegesebb publikációt adó város meg-
tisztelõ címet.

Zelei József békenagykövet dr. Holló József nyugalma-
zott altábornagy, miniszteri biztos ajánló levelével járja
idén Magyarországot, a Nagy Háború befejezésének 100.
évfordulóján. 2004-ben kezdte a missziót, és tekert 85 ezer
kilométeren, 5 kontinensen át 120 országban, hogy hir-
desse a békét, a sport, a természet és a környezetvédelem
ügyét.

– Az Atlanti-óceántól egészen a Balti-tengerig bekerék-
pároztam már minden olyan harcteret, emlékhelyet – a
szó legszorosabb értelmében a lövészárkok mellett ha-
ladva –, ahol megemlékezhettem az I. világháborús kato-
nákról, nem téve különbéget, hogy az francia, német, oszt-
rák, magyar, szerb vagy olasz volt. Azt hirdetem és hir-
dettem, hogy a katonák áldozatok voltak, nem pedig el-
lenségek.

A történelmet nem lehet megváltoztatni, viszont az
emlékezést igen, vallja  a nagykövet, aki 250 méter nem-
zeti színû szalagot, 100 koszorút, 12 fát, 25 békekövet és
ugyanennyi keresztet hagyott maga után az áldozatok
emlékére ezen a 14 ezer kilométeres emlékúton. Ez év-
ben az országban minden megyeszékhelyen megjelent.

Az egyik legnagyobb Hõsök temetõje városunkban van,
mely 16 nemzet katonáinak ad sírhelyet.

A Krúdy Art moziban levetítették a missziós utak doku-
mentumfilmjét, de volt emlékest is. Ezek és a szívélyes
fogadtatás miatt is ítélték a döntéshozók Nyíregyházának
a Legek városa kitüntetõ címet. Zelei József természete-
sen újabb alkalmat, évfordulót keresett és talált missziója
folytatásához. Egyebek mellett Trianon, vagy a Magyar Köz-
társaság kikiáltása emlékúttal, és egy ún. Békemûhely
megalakításával folytatja az esztendõt. Mindehhez keres
támogató partnereket.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Ulrich Attila alpolgármester vette át a Békenagykö-
vettõl a díjat

SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA

Demarcsek György és felesége, Zsuzsa a gyöngylako-
dalmukon

DEMARCSEK GYÖRGY SZERINT NAGYON ÉLHETÕ ÉS SZERETHETÕ NYÍREGYHÁZA

Világváros Nyíregyháza, a folklór szempontjából min-
denképpen – állítja Demarcsek György. A város által is
kitüntetett Örökös Aranysarkantyús Táncosnak, a Nép-
mûvészet Ifjú Mesterének a szava mérvadó e területen,
hiszen 41 esztendeje van a táncszínpadokon vagy mel-
lett, 42 éve pedig az élhetõnek és szerethetõnek tartott
Nyíregyházán. S a kettõ között van összefüggés…

Mátészalkán született, Tiszaszalkán nõtt fel, de a fel-
nõtt élete már a megyeszékhelyhez köti. 1977. szeptem-
berétõl vallja magát nyíregyházinak, akkor kezdte a fõis-
kolát, s nemsokára a táncot is. Bár eleinte röplabdázott,
de az országosan kibontakozó táncházmozgalom akkori-
ban érte el Nyíregyházát, így lement egy próbára, majd
ott is ragadt, átropva a színpadon 36 esztendõt.

ÉLETE A TÁNC

– Egy egész táncos generáció maradt akkor Nyíregyhá-
zán a fõiskola után, akik ma is barátaim, kollégáim, s akik-
kel végigéltük és – csináltuk, hogy a Bessenyei (akkor még
így hívták a fõiskolát) és a KISZÖV tánccsoportja egye-
sült. Innen indult igazán a ma ismert Nyírség Táncegyüt-
tes sikertörténete. Azóta szorosan kötõdöm e mûvészeti
ághoz, bár sokáig népmûvelõként dolgoztam, hiszen nem
volt független, „táncos” állásom. Hacsak azt nem számít-
juk annak, amikor a saját társulattal induló színházban
egyre többet dolgoztam, de nemcsak a színpadon, hanem
koreográfusként is – mesél a kezdetekrõl.

HANGULATOS HELY

Azért, hogy csak szeretett hivatásának éljen, már meg
kellett valósulnia egy nagy álomnak. Aztán egyre több
testet öltött. – Az egyik nagy vágyunk az volt, hogy legyen
egyszer egy saját iskolánk, ami 1998-ban valósult meg,
ma Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskolaként is-
merik, jegyzik. Aztán arról is sokat beszélgettünk, járva a
Nyírséggel a világot, hogy milyen jó lenne, ha egyszer
olyan közösségi terek lennének a belvárosban, mint ren-
geteg településen külföldön. Már ez sem hiányzik Nyír-
egyházáról: tele van kiülõs helyekkel, a térre nyíló étter-
mekkel, kávézókkal. Sokszor olyan a hangulat nálunk,

mint egy mediterrán városban. A Kossuth tér egyébként
szinte egy „szakrális” hely, ha elkezdõdik valami, félórán
belül megtelik a környék, úgy terjed a hír…  Ezért is volt a
9. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztiválnak végig az egyik
központi helyszíne. Nemcsak a színpadi produkcióknak,
hanem a „Mozdulj” analógiájára a „Táncolj Nyíregyhá-
za” programnak is, ami egy találkozás a fellépõk és a kö-
zönség között – tekint vissza Demarcsek György.

VENDÉGSZERETÕK VAGYUNK

Mert, ha a megvalósult álmok sorát nézzük, ez volt a
harmadik, mármint a néptáncfesztivál. – Irigykedve figyel-
tük meghívottként, hogy szinte rockkoncerthez hasonló-
an ünneplik saját táncosaikat egy-egy nagy eseményen,
mi is vágytunk erre. 1993-ban csináltunk egy „próbát”
két baráti csoporttal, most pedig már a kilencediket tartot-
tuk. S bár mindig az mondjuk az utolsóra, hogy a legjobb,
de ez a valóság. Köszönhetõ ez részben a ragyogó idõnek
is, de hiába a zseniális együttesek, a gondos szervezés, a
profi technika, a csodás közönség, kellett hozzá, hogy
városi, önkormányzati támogatással megfelelõ mennyisé-
gû forráshoz tudtunk jutni (beleértve az állami és szpon-
zori segítséget is), amibõl emelni tudtuk a szintet. A vissza-
jelzések is kiválóak: több helyi sajtóban megjelentünk, még
mindig cserélik, osztogatják a képeket a csapatok tagjai,
és nagyon jó véleménnyel vannak rólunk. Persze, el is
mondjuk az elején, hogy ez egy vendégszeretõ, elõítéle-
tektõl mentes város, érezzék jól magukat!

FOLKLÓR VILÁGVÁROS

Mindehhez az is kell, hogy a fesztiváligazgató is jól érez-
ze magát itthon. – A teljes felnõtt idõszakom Nyíregyházá-
hoz köt, nagyon szeretek itt élni. Ez egy igazán élhetõ, egyre
szépülõ, jó város! Itt házasodtam, itt születtek a gyermeke-
ink. S az egymásba fonódó terek fantasztikus szépsége, leve-
gõje már fiatal koromban megragadott. Érdekes visszajelzés
volt az augusztusi eseményrõl, hogy a Folklórfesztiválok Szö-
vetségének indonéz tagja azt mondta, semmiben sem va-
gyunk lemaradva a nagyobbakhoz, ismertebbekhez képest.
Ez a csapat erejét is mutatja, ami nem véletlen, hiszen Nyír-
egyháza mondhatni folklór világváros. Ne feledjük, hogy
mindenben élen járunk: a táncosok számában, akik már gyer-
mekkorban elkezdhetik, több mûvészeti iskola van nálunk,
sõt, a Mûvészeti Szakgimnáziumban képezzük a jövendõ
profi táncosait, s van három igazán jó táncegyüttese is a vá-
rosnak, a mûvészetissel együtt négy. Már csak azt kellene
megérni, hogy a sok fiatal a tanulmányai befejeztével haza
is térjen táncolni, de ez már nem a Nyírség vagy a város
kompetenciája – fogalmazta meg egy következõ álmát a tánc-
pedagógus-koreográfus.                   (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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MEGÚJULT A BORBÁNYAI ÓVODA IS
NAPELEMES RENDSZERT IS TELEPÍTETTEK A KORSZERÛSÍTETT INTÉZMÉNYBE

Idén 17 óvoda és egy bölcsõde korszerûsödik városunk-
ban. A munkálatok valamennyi helyszínen befejezõdtek
vagy a végéhez közelednek. A Tündérkert Keleti Óvoda
Százszorszép Tagintézménye is megújult. A borbányai
intézményt múlt héten pénteken adták át.

A borbányai, 168 férõhelyes óvoda két épületben mû-
ködik. A kivitelezési munkálatok a kis és nagy épületnél is
befejezõdtek; az intézmény az Önkormányzati épületek
energetikai korszerûsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatánál III. ütem címû projekt keretében
történt meg.

BEÉPÜLT A FEJLESZTÉSEK SORÁBA

– Az épületeknek az állaga már megkövetelte azt, hogy
az önkormányzat bölcsen és elõrelátóan odafigyeljen és a
fejlesztések sorába beemelje ezt az intézményt is – ma-
gyarázta Bajnay Kornél önkormányzati képviselõ. Nagyon
fontos, hogy passzív és aktív energetikai egységeket is tud-
tak beépíteni az épületbe – itt gondolok arra, hogy kicse-
rélték a nyílászárókat, illetve szigetelõanyaggal látták el a
falakat és a padlásfödémet is. Az aktív rendszer pedig a
napelemeknek az elhelyezése, amivel szinte önállóvá tud-
tuk tenni az épületet, megtermeljük a saját energiánkat.
Ez pozitív az itt élõknek és a gyerekeknek, valamint a fenn-
tartónak is, hiszen energiát és pénzt lehet megtakarítani,
amit pedig más helyen felhasználunk majd.

Nemcsak kívül, belül is fejlesztettek – a kis épületnél töb-
bek között a fûtésrendszer korszerûsödött, a régi radiátoro-

kat és a hozzájuk kapcsolódó szelepeket is lecserélték; az
épületek tetején pedig új, napelemes rendszert építettek ki.

– Ebben a nagy projektben három óvodánk újult meg.
A Koszorú és az Élet úti telephelyünk, valamint a Száz-
szorszép Tagintézmény. Ez azért jelentõs a gyermekek szá-
mára, hiszen nap mint nap egy szebb környezetbe jöhet-
nek, Zöld Óvoda valamennyi óvodánk, ezért az is nagyon
fontos, hogy milyen példát mutatunk a gyermekeknek, hi-

szen amit óvodás korban megtanulnak, fogékonyak rá, azt
fogják tovább vinni. A fejlesztéssel azt látják, hogy takaré-
kosan bánunk az energiaforrásainkkal, próbálunk a kör-
nyezettudatosságból példát mutatni – tette hozzá Török
Edit, a Tündérkert Keleti Óvoda intézményvezetõje.

A borbányai óvodánál a fejlesztés bruttó 36,8 millió
forintból valósult meg.

(Szerzõ: Dér Vivien)

AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOKAT VÉGZIK A SÓSTÓI NÉGYCSILLAGOS HOTELBEN
Már az átadás-átvételi munkálatok

zajlanak a sóstói új, négycsillagos,
122 szobás szállodában. Helyükre ke-
rülnek a bútorok, a televíziók, a füg-
gönyök, az éttermi textilek, és a kony-
hai üzemeltetési eszközök.

Az új, négycsillagos szálloda meg-
építésére az önkormányzat a Modern Városok Program
keretében 3,1 milliárd forint támogatást kapott a kormány-
tól. A projekthez társberuházóként 900 millió forintos
bankhitellel csatlakozott a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt., mely-
nek vezérigazgatója, dr. Podlovics Roland elmondta, az
épületben jelenleg az utolsó simításokat végzik.

HELYÜKRE KERÜLNEK A BÚTOROK

– Augusztus végén lezárult a mûszaki átadás-átvétel
a kivitelezõk között. Emellett még nyolc-tíz szerzõdés
teljesítése van folyamatban, hiszen az egyedi és típus-
bútoroknak, a televízióknak, a függönyöknek, az étter-
mi textileknek, a konyhai eszközöknek a beszállítása
mind egy külön szerzõdés. Augusztus végén elkezdtük
a Hunguest Hotellel, mint üzemeltetõvel az átadás-át-
vételi eljárást is, hiszen az átadás keretében egyrészt
magát az épületet, annak a berendezési egységeit pró-
bálja ki az üzemeltetõ, illetve az eszközöket is átveszik.

ÁTADÁSI ELJÁRÁS

Az átadási eljárás keretében ezen a héten jutottunk
el odáig, hogy a televíziók, a függönyök a helyükre ke-
rültek a szobákban, az eszközök programozása már ko-
rábban megtörtént. Szintén a héten helyükre kerülnek
az egyedi és típusbútorok, amelyek nem beépíthetõek,
például a közösségi terekben, vagy a terasz- és
wellnessbútorzat, valamint a lámpatestek, világítótes-

tek, éjjelilámpák. Terveink szerint a jövõ hét folyamán
történik a leltár szerinti átadás-átvételi eljárás, ami több
napig tart. Ekkor az egész házon még egyszer végigme-
gyünk és a Hunguest kollégáival közösen, leltár szerint
is átadjuk üzemeltetésre az eszközöket.

KÉSZÜLNEK A NYITÁSRA

– Tervezetten szeptember hónap közepén lezárjuk ezt
a folyamatot és onnantól kezdve elkövetkezik az az idõ-

szak, amikor az üzemeltetõ már a szálloda megnyitásá-
ra fog konkrétan felkészülni. Szerzõdés szerint erre egy
30–45 napos intervallum áll rendelkezésére – tette hoz-
zá dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. ve-
zérigazgatója.

Középen Török Edit, a Tündérkert Keleti Óvoda székhelyintézmény vezetõje és Bajnay Kornél önkormányzati
képviselõ az óvoda átadásán
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KÜLÖNLEGES VÁSÁRFOLYAM
EGY HÉTIG A BELVÁROSBAN

BELVÁROSI PIAC NYÍLIK A KOSSUTH TÉREN

Lapunk megjelenésekor már véget ér
a IV. Közfoglalkoztatási Kiállítás, amely
idén a Kossuth téren kapott helyet. Vi-
szont a rendezvényre felállított házikók
nem maradnak üresen: a jövõ hétvégi
Tirpák Fesztiválig gasztronómia, vásári
hangulat, valamint népmûvészeti kiállí-
tás, bemutatók és vásár várják a belvá-
rosban korzózókat.

Hazai ízek, gasztronómiai különlegessé-
gek, minõségi streetfood. A tervek szerint
szeptember 13-tól 20-ig, naponta 10–17
óráig várja a nyíregyháziakat és turistákat a
város szívében megrendezett alkalmi vásár.

FINOMSÁGOK A FÕTÉREN

A Belvárosi Piac valódi vásári hangu-
latot varázsol a Kossuth térre.  A szep-
tember 21-22-i Tirpák Fesztivál felveze-
téseként a  Búzatéri Piaccsarnokban áru-
sítók kínálják portékáikat, helyi terme-
lõk jó minõségû, friss és finom terméke-

iket mutatják be. A vásárlók vehetnek
zöldséget, gyümölcsöt, kézmûves sajto-
kat, lekvárt, szörpöt, mézet és házi füs-
tölt árut.

VÁRJÁK A KICSIKET IS

De a gasztronómiai kínálat mellett aján-
déktárgyak, hagyományos kézmûves és
iparmûvészeti alkotások is megtalálhatók
a pultokon, hiszen a megye népmûvészei-
nek kiállítását, bemutatóját és vásárát is
megtartják ezzel párhuzamosan.  A  megye
harminc népmûvésze húsz szakágban mu-
tatkozik be. A népmûvészeti egyesület al-
kotói különösképp számítanak az óvodá-
sok és az iskolák érdeklõdésére, mert sze-
retnék velük megismertetni a magyar népi
iparmûvészek értékes, mûvészi alkotásait.
Mégpedig olyanokét, akik rendszeresen 
képviselik Szabolcs-Szatmár-Bereg népi
mesterségeit országos és nemzetközi ren-
dezvényeken. A Kossuth téren tehát tovább
tart a pezsgés!

NYILVÁNOS A TIRPÁK
FESZTIVÁL ÉTLAPJA

IDÉN 4000 SZELET SÜTÕTÖKÖS MÁLÉT OSZTANAK KI

TÖBB MINT 20 EZER ADAG

A „szakma” és az amatõr fõzõcsapa-
tok is remekelnek majd, hogy a kiláto-
gató vendégek több tucat étel közül vá-
logathassanak. Szombaton 28 – köztük
hazai profik és iskolai csoportok, vala-
mint határon túliak –, vasárnap pedig 31
csapat – intézmények, szervezetek, ba-
ráti társaságok, lakókörzetek – ragadnak
fakanalat (Vasárnap a szokásos vándor-
serleg mellett a helyszínen szavazni le-
het a legszebb standra, a legjobb han-
gulatú csapatra, valamint a közönség
díjat is átadják), így a két nap alatt a fõ-
zõcsapatok több mint 20 000 adag étel-
lel készülnek.

A jövõhét hétvégi Tirpák Fesztiválon
kóstolójegy ellenében az alábbi ételeket
lehet majd megízlelni:

Több mint húszezer adag étek készül
jövõ héten hétvégén Nyíregyházán, ahol
immár hetedik alkalommal tartják meg a
város egyik legnagyobb gasztronómiai ren-
dezvényét, a Tirpák Fesztivált a Kossuth
téren. Tavaly tirpák almás-fahéjas puf-
fanccsal kínálták a kilátogatókat, idén pe-
dig vasárnap 4000 szelet sütõtökös málét
osztanak ki.

Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne
adjon valamilyen rendezvénynek helyet
a szabolcsi megyeszékhely. Alig pár
nap telt el azóta, hogy véget ért a VI-
DOR Fesztivál, most pedig a gólyalá-
basok, a népszerû zenekarok és a pan-
tomimesek helyett, fakanalak, és bog-
rácsok lepik majd el a Kossuth teret és
persze a finom illatok sem maradnak el:
szeptember 21-én és 22-én hetedik al-
kalommal rendezik meg a város fõte-
rén a Tirpák Fesztivált, negyedik alka-
lommal pedig a Nyíregyházi Bogrács és
Grillbajnokságot.

SZOMBATI ÉTELEK:
Szabolcsi töltött káposzta tejföllel;

Hagymás ropogós csülök kenyérrel, sava-
nyúval; Toroskáposzta; Vadpörkölt; Kör-
mös csülkös pacal, burgonya; Lapcsánka
forgatag; Kapros harcsagombóc túrós csu-
szával; Birkás töltött káposzta; Túrós sztra-
pacska; Káposztás sztrapacska; Fûszeres
hagymás vér; Törtpaszúly hagymás zsírral;
Törtpaszúly füstölt hússal; Gerslis zöldsé-
ges bableves; Tanyasi birkapörkölt, tarho-
nya, savanyú; Babgulyás; Töltött lángos
(paprikás krumplis, szilvalekváros); Nyír-
ségi gombócleves; Böszörményi káposz-
tás-cukkinis lapcsánka; Böszörményi má-
lékásás töltött káposzta; Demecseri töltött
káposzta; Káposztával töltött lángos; Ha-
lászlé; Korhely halászlé; Csülkös toroská-
poszta; Tördelt tésztaleves füstölt kol-
básszal; Puliszka, tepertõs pergelt hagymá-
val; Tirpák gyümölcsös sütemények; Almás
porlós; Görhe; Káposztás rétes; Tökös-má-
kos rétes; Almás rétes; Meggyes rétes; Szil-
vás habos; Almás lepény; Szilvás virág; Ro-
pogós csõröge lekvárral; Strúdli.

VASÁRNAPI ÉTELEK:
Birkapörkölt; Birkagulyás; Marhapör-

költ; Öhön; Káposztás, fokhagymás tejfö-
lös, sajtos lángos; Lencsegulyás; Grillhú-
sok, saláták, lapcsánka; Töltött lángos;
Grillezett sertés hús és grillkolbász; Gril-
lezett húsok, saslik; Marhapörkölt; BBQ
húsok; Halászlé; Kukoricakásás töltött ká-
poszta füstölt hússal; Pikáns grill húsok
zöldségekkel; Párolt tarja kolozsvári bur-
gonyával savanyusággal; Csülkös paszuly
leves, Káposztás-túrós sztrapacska, köröm-
pörkölt, beregi cigánypecsenye bogrács-
ban, csöröge, házi kovászos rozs kenyér;
Hagyományos házi készítésû sütemény
(kõttes kalácsok, rétes, darabos sütemények
töltelékkel: meggyes, almás, mákos, diós,
túrós káposztás stb.); Galambpörkölt; Kis-
teleki szõlõi toroskáposzta; Szívbarát éte-
lek; Hurka; Mangalica sertészsírral szõ-
nyegbombázott sült májas hurka savanyú-
sággal, mártással kemencében sült kenyér-
rel; Mangalica szalonnával tûzdelt sertés-
zsírban sült paraszt kolbász savanyúság-
gal, mártással kemencében sült kenyérrel.
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ÉVTIZEDES ADÓSSÁGOKAT DOLGOZUNK LE A FEJLESZTÉSEKKEL
AZ ELÕKÉSZÍTÉS SOKSZOR ÉVEKIG TART ÉS A BERUHÁZÁS ALATT IS KELL A TÜRELEM

Hatalmas hátránya gyûlt össze Nyíregyházának az elõ-
zõ évtizedekben az infrastruktúra fejlesztése terén, ami-
nek gõzerõvel folyik ugyan a ledolgozása, de ez hosszú
folyamat – fogalmazott szerkesztõségünknek Kósa Árpád.
A polgármesteri kabinetvezetõ hozzátette: bár most az
lehet az érzete a lakosságnak, hogy szinte minden egy-
szerre történik, de egyrészt ez tavaly és azelõtt is jellem-
zõ kép volt Nyíregyházán, másrészt egy projekt konkrét
megvalósítása elõtt már akár évekkel elkezdõdik a mun-
ka a tervezéssel, a források megszerzésével.

– Olyan utakat, fejlesztéseket tudunk most, s az elmúlt
néhány esztendõben megvalósítani, amire egy évtizeddel
korábban esély sem volt a rengeteg adósság és tartozás
miatt, viszont minden nyíregyházi számára fontos – mondta
a kabinetvezetõ.

ÁTGONDOLT STRATÉGIA MENTÉN
– Nyíregyháza polgármes-

tere és az önkormányzat egy-
értelmû, határozott koncepció
alapján újíttatja fel az útjain-
kat, elsõsorban a nagy forgal-
múakat. Ám ezekhez rendsze-
rint elkészülnek a csatlakozó
utak. Számos csomópont is
megújult, vagy elkezdõdött az
átalakítása, esetleg elsõ kapa-
vágásra vár a beruházás, pél-
dául a Hímesben vagy Örö-
kösföldön, bár a lakosok még
nem érzékelhetik. Fontos tud-
ni, hogy ezek nem véletlenül,
vagy kampányszerûen történ-
nek, hiszen például a sikeres önkormányzati pályázatok
révén a városba érkezõ rengeteg állami és uniós forrás
felhasználásának szigorúan meghatározott szabályai van-
nak. Így a pályázat kiírásától a tervek elõkészítésén, a mi-
nõségellenõrzésen, a kivitelezõ közbeszerzési eljáráson
történõ kiválasztásáig akár két-három év is eltelhet a kö-
tött határidõk miatt, s csak eztán kezdõdik a gyakorlati
kivitelezés, ami ennek sokszor a töredéke.

KOMPLEX BERUHÁZÁSOK
Kósa Árpád azt is hozzátette, ezek ráadásul döntõen

komplex beruházások. – Valamikor régen csak ráhúztak
egy aszfaltréteget az utakra, ma azonban, felülírva a ko-

rábbi gyakorlatot, ezek a projektek tartalmazzák a kap-
csolódó csatornahálózatok, közmûvek, sok esetben a jár-
dák, vagy a buszöblök teljes felújítását is, modern tech-
nológiával, stabil alapokkal és nem feledkezünk meg a
környezetszépítésrõl, zöldítésrõl sem, a polgármesteri fá-
sítási program részeként. Viszont ez több idõbe, részle-
tesebb tervezõmunkába is kerül. S ne feledjük, emlékez-
hetünk régrõl, hogy a kisebb-nagyobb felújítások is erõ-
sen belenyúltak az iskolai idõszakba, akár még a télbe
is. Most ugyan mindent megteszünk a gyorsításért – a
kertvárosi jelentõs utak, a Derkovits, Dugonics és Legye-
zõ is elkészültek õszre, a Korányi is túljutott az elsõ üte-
men –, de vannak kötelezõen betartandó határidõk, vagy
sokáig tartó beruházások. A Korányin például több kilo-
méterrõl beszélünk és új körforgalom is épül, ezért zaj-
lik hónapokig.

TÜRELEM A MUNKÁLATOKNÁL
A polgármesteri kabinetvezetõ azt mondja, sokszor az

is hátráltatja a programokat, hogy nem tudják, mi várja

KÜLFÖLDI CSAPATOK IS EDZHETNEK NÁLUNK
(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr.  Kovács Ferenc polgármester az Atlétikai Centrum

alapkövének letételét követõen kiemelte, a projekt tá-
mogatásáról még 2015. novemberében állapodott meg
Orbán Viktor miniszterelnök és a nyíregyházi önkormány-
zat. Akkor 500 millió forintos elõlegbõl elindulhatott a
központ tervezése. Mivel az építõipari árak emelkedtek,
tavaly 3,3 milliárd forint forráskiegészítést kapott a fej-
lesztés, ez követõen írták ki a közbeszerzést.

– Közép-Európa egyik legkülönlegesebb, egyedülálló
sportkomplexuma épül meg, amely lehetõvé teszi majd
nemzetközi versenyek bonyolítását, de mivel lesz itt egy
48 férõhelyes sportszálló is, külföldi csapatok edzõtábo-
roztatását is. Gondoltunk arra is, mint mindig az elmúlt 9
évben, hogy az utánpótlássportnak és szabadidõsportnak
is adjon lehetõséget minden sportcélú beruházás – fogal-
mazott dr. Kovács Ferenc polgármester.

Az atlétikai centrum az Aktuál Bau Kft. kivitelezésben
épül meg, a cégnek 600 nap áll a rendelkezésére a befe-
jezésre.  

A nyíregyházi olimpikon, Helebrandt Máté segédkezett
annak az idõkapszulának a kinyitásában, melyet az új Atlé-
tikai Centrum alapkövébe helyeztek el. A sikeres sportem-
ber azt mondta, nagyon örül a beruházásnak, mert ha elké-
szül, az élsportolók felkészülésben nagy szerepet játszhat.

– Tavasztól õszig én meg tudom oldani az edzésemet

kinti pályán, viszont amikor bejön a rossz idõ, akkor elen-
gedhetetlen egy ilyen csarnok. Ezért is szoktunk télen el-
utazni edzõtáborozni külföldre, így viszont, ha megépül,
akkor bizonyára nem kell majd ezt megtennünk és itthon
nyugodt körülmények között tudunk készülni – tette hoz-
zá Helebrandt Máté, olimpikon.

õket a föld alatt. – Az elõzõ vezetés finoman szólva is
pontatlan közmûtérképeket hagyott ránk, sokszor beru-
házás közben szembesülünk azzal, hogy nem ott van va-
lami, ahol papír szerint lennie kellene, vagy éppen el-
lenkezõleg. De a lényeg, hogy szerzett és saját forrásból
is folyamatosan tudunk fejleszteni, idén is milliárdos
nagyságrendben költhetünk utakra, járdákra, kerékpár-
utakra.  Hatalmas dolog, hogy ennek részeként 1,2 mil-
liárd Ft értékben önerõbõl is utat tudtunk építeni. Ez je-
lenti a gazdasági erejét és stabilitását ma már a város-
nak!  S ne feledjük, hogy régi nagy, közös álmainkat is
meg tudtuk valósítani, hiszen megépült a jégpálya, át-
adás elõtt van a belvárosi uszoda, elkezdõdött az Atléti-
kai Centrum megvalósítása és például szállodákkal is
gazdagodtunk. Mindehhez kérjük továbbra is a lakosság
és a beruházásokkal érintett területeken élõk, ott áthala-
dók türelmét, mert bár tudhatják, hogy a projektek értük
valósulnak meg, egy-egy közlekedési dugóban szükség
van a pozitív hozzáállásra, amit elõre is köszönünk –
fogalmazott Kósa Árpád.

Kósa Árpád
kabinetvezetõ

Jellemzõ kép Nyíregyházán: infrastrukturális beruházás zajlik
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AUTÓMENTES NAP NYÍREGYHÁZÁN
Minden eddiginél több település csatla-

kozott az idei Autómentes Naphoz, köz-
tük Nyíregyháza is. A környezetbarát és
fenntartható városi közlekedés népszerû-
sítését célzó rendezvény több napon ke-
resztül zajlik majd az országban szeptem-
ber 16-a és 22-e között. A szabolcsi me-
gyeszékhelyen 18-án, szerdán tartják az
Autómentes Napot. A Kossuth téren és a
megújult Bujtosi Városligetben is lesznek
programok.

Nyíregyházán szeptember 18-án az Au-
tómentes nap 14 órakor veszi kezdetét. A
belvárosban többek között Naninski, a tér-
ség legjobb utcamûvésze mutatkozik be,
majd táncos produkciókat is láthatnak az
érdeklõdõk. Fellép a 2STEP DANCE CREW,
majd 15 órakor rendõrök és tûzoltók lepik
el a Kossuth teret – egy látványos baleseti
szimulációt mutatnak be –, ezt követõen
pedig Majoros János triál kerékpáros bemu-
tatója fokozza tovább a hangulatot.

KERÉKPÁROS FELVONULÁS

A kerékpáros felvonulás sem marad el
(16:20-tól), mely a Bujtosi Városliget érin-
tése után visszatér a Kossuth térre. Kétke-
rekû járgányainkon tekerhetünk, miközben

elstartol a pecsétgyûjtés is! Az elsõ 200
résztvevõ pólót kap az 5 érvényes pecsét
felmutatásával (a két helyszínen 5 program-
ba kell bekapcsolódni!), a Kossuth téri, 18
órakor kezdõdõ sorsolásnál pedig értékes
nyeremények is gazdára találnak majd. A
fõdíj egy kerékpár! És hogy milyen pecsé-
telõ helyek lesznek például a Bujtosi Vá-
rosligetnél? Gokart pálya, óriás mászófal,
roller verseny, élõ csocsó…  A gyerekeket
ugrálóvár is várja majd, a nordic walkingot
is ki lehet próbálni, lesz kutyás bemutató
és mediball bemutató, íjászat, egészségügyi
állapotfelmérés és tanácsadás is. A belvá-
rosban pedig ökojátékok, KRESZ teszt és
interaktív foglalkozások is várják az érdek-
lõdõket. A visszatérõ bringásokat a REAL-
MEN zenekar koncertje fogadja majd.

EXTRÉM KÜZDELEM

Vizesárkokon átkelni, palánkokon átug-
rani, függeszkedve mászni, úszni, kúszni,
csúszni, mászni. Már csak néhány nap, és
nem mindennapi akadályversenynek ad
otthont Nyíregyháza: szeptember 21-én
Sóstógyógyfürdõ óriási játszótérré alakul
át, persze, szigorúan csak extrém módon!

Tokaj, Tarcal, Telkibánya és Pilisszentiván
után, Nyíregyházán is megszervezi aka-
dályversenyét a helyi székhelyû, 2017-ben
alakult Extreme Trail Hungary Sportegye-
sület. Versenyeiken alkalmanként több mint

félezren elindulnak, akiknek van, hogy a
felhõk felett kell futni a Budai hegységben,
míg máskor ködbe burkolózva a tokaji szõ-
lõtõkék mentén, dinnyét cipelve, autó alatt
átkúszva, vagy éppen majomlétrán átmász-
va. A hegyek után azonban most bár egy
sík terepen, de annál izgalmasabb attrak-
ciók között mérettethetik meg magukat a
versenyzõk. Ráadásul éppen Nyíregyhá-
zán, ahol a szervezõk ígérik: akadályok-
ból nem lesz hiány. A rajt és a cél is Sóstó-
gyógyfürdõn lesz, birtokba veszik a ver-
senyzõk az Aquarius Élmény- és Parkfür-
dõt, de végrehajtanak majd feladatokat a
tó körül, illetve benne, és természetesen
érintik a Sóstói-erdõt is.

LÁTVÁNYOS AKADÁLYOK

– Mivel a korábbi versenyhelyszíneink-
kel ellentétben, itt nem számolhatunk jelen-
tõs szintemelkedéssel, ezért mindezt akadá-
lyokkal kompenzáljuk, amelyekbõl legalább
negyvenet kell majd teljesíteniük a verseny-
zõknek – tudtuk meg az Egyesülettõl. Meg
kell majd küzdeni 3 és fél méter magas óri-
ásfallal, majomlétrával, összetett feladatok-
ból álló rendkívül látványos multiringgel, de
a feladatok között szerepel az úszás a tó-
ban, illetve a Parkfürdõ csúszdája és a ter-
málvizes medence is fontos szerepet kap.
Nincs szintidõ, de a leggyorsabb befutó vár-
hatóan 35–40 perc alatt teljesíti majd a tá-
vot, az átlag idõ pedig 1 óra 20 perc lesz.

AMATÕRÖK ÉS PROFIK IS
INDULNAK

A versenyen bárki indulhat – lesznek
gyermek és felnõttfutamok is –, azonban
ehhez regisztrálni kell legkésõbb szeptem-

ber 16. éjfélig, az egyesület weboldalán, a
www.extremetrail.hu oldalon, illetve azt
követõen a helyszínen, korlátozott szám-
ban.

– Négy távra – 700 méter, 2000 méter,
7 km, 15 km – szinte mindenféle korosz-
tálytól várjuk a nevezéseket, hiszen lesz-
nek gyermek- (4-tõl 14 éves korig) és fel-
nõttfutamok is, ezek már felsõ korhatár
nélkül. Ami már biztos, hogy vannak indu-
lóink Ukrajnából, Romániából, Szlovákiá-
ból, a Dunántúlról és persze Nyíregyházá-
ról is, a legidõsebb versenyzõnk pedig je-

lenleg 68 éves. A nevezési díj tartalmazza:
részvételt a versenyen; elektronikus idõmé-
rést a felnõtt futamokon; frissítést; egyedi
befutóérmet; orvosi felügyeletet; rajtcsoma-
got; egyedi ajándékokat minden résztvevõ-
nek; befutócsomagot (támogatók ajándéka-
it); értékmegõrzést külön sátorban; a ver-
senyhez kapcsolódó egyéb programokat,
kedvezményeket.

SPECIÁLIS GYEREKFUTAM
– Extrémül szeretnénk még több gye-

reknek örömöt és egy felejthetetlen
napot szerezni, ezért lesz Speciális gye-
rekfutamunk is. Ez a futam kifejezetten
mozgás- és értelmileg sérült gyerekek-
nek szól, õket egy felnõtt sportoló segít
majd végig a pályán. A futam ingye-
nes, de a létszám korlátozott.

– A versenyt kísérõprogramok is színesí-
tik majd. Lesz többek között úgynevezett
plank verseny, valamint a Parkfürdõ termál-
medencéi is fel lesznek töltve a híres nyír-
egyházi sóstói vízzel, amit este 7-ig hasz-
nálhatnak az indulók. Kétségtelen, hogy
országos eseménynek ad majd otthont
szeptember 21-én Nyíregyháza, aminek
sikeres lebonyolításához dr. Kovács Ferenc
polgármester, dr. Szabó Tünde sportért fe-
lelõs államtitkár, valamint a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. biztosítja támogatását is.

A versennyel kapcsolatos további in-
formációk az esemény Facebook-olda-
lán és a www.extremetrail.hu webol-
dalon.
 

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KIMAXOLHATJÁK SÓSTÓT

Fotó: archív
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FÖLDÚT HELYETT ASZFALTÚT

ÚJ UTAKON A KERTVÁROSBAN
TÖBB MINT KÉTMILLIÁRDOS KÖZÚTFEJLESZTÉS A TERÜLETEN

Komoly  útfejlesztés zajlott az elmúlt hónapokban a
Kertvárosban. Megújult a Derkovits utca egy jelentõs ré-
sze, a Dugonics és a Legyezõ utca. A napokban hivatalo-
san átadták az érintett szakaszokat. A jó minõségû utak
nem csak az itt lakók, hanem a Kertvárosban mûködõ
cégek életét is megkönnyítik. 

Új aszfalt, kerékpárút, járda. A Derkovits utcán 800
méter hosszan kapott új burkolatot a közút. A beruházás
során kicserélték a szegélyköveket, és a buszmegállók is
egy tartósabb, bazaltbeton kialakítást kaptak. A „Gazda-
ságfejlesztést és munkaerõmobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati
területein” címû projekt keretében a Dugonics és a Legye-
zõ utca is teljesen megújult. 

EKKORA FEJLESZTÉS MÉG NEM VOLT

– Ilyen mértékû fejlesztés a Kertvárosban még soha nem
volt, mindig csak ígéretek hangzottak el – emelte ki dr. Ko-
vács Ferenc polgármester. A Derkovits, Legyezõ, Dugonics
utca teljes felújítása 856 millió forintba került. Az épülõ Ró-
kabokori út, mely kiviszi a teherforgalmat a Nyugati elkerü-
lõre, 945 millió forint, a Tiszavasvári úti körforgalom továb-
bi 500 millió forint, vagyis csak ezek a beruházások több
mint két milliárdos fejlesztést tesznek ki a Kertvárosban.

OKOSZEBRÁK IS LÉTESÜLTEK

Azokon a részeken, ahol nagyobb a gyalogosforgalom,
okoszebrákat – összesen hármat – helyeztek el, így a Du-
gonics és Derkovits utca keresztezõdésénél, és az óvodá-
nál is. A Legyezõ utcán is átalakultak a buszöblök és ke-
rékpárút is segíti a közlekedést. 

– Több mint 2300 méteren sikerült kompletten megújí-

tani a területet, mind az út, a járda, és a buszöblök is meg-
újultak. A buszmegállóknál új peronok készültek, és több
mint száz fát és 2100 cserjét elültettünk. Köszönjük az itt
lakók türelmét az építkezés során, reméljük az eredmény
mindenkit kárpótol a kellemetlenségért –  tette hozzá Di-
csõ Péter, a NYÍRVV Kft. út- és közterületkezelési csoport-
vezetõje. 

A VÉGÉHEZ KÖZELEDIK A MUNKA

A Kertvárosban jelenleg is zajlanak további útépítések.
A Pihenõ, Tenisz, Teke, Tagló utcák aszfaltburkolatot kap-
tak önkormányzati forrásból és lakossági hozzájárulásból,
itt az utolsó simításokat végzik. Zajlik a volt laktanya fel-
újítása is, itt is a végéhez közeledik a munka. A következõ
évben a Derkovits utca másik végén, a Tiszavasvári úti
keresztezõdés felújítása kezdõdhet, és a felüljáró rekonst-
rukciója is tervben van. 

(Szerzõ: Dankó László)

AZ ARANYKALÁSZ SORON IS BEFEJEZÕDTEK A MUNKÁLATOK

A sóstóhegyi városrész talán egyik leghosszabb utcája
az Aranykalász sor, amelynek vége földút volt. Eddig; hi-
szen a munkálatok befejezõdtek, a szilárd burkolatú utat
kedd délelõtt adták át.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyiek kezdemé-
nyezésérõl, támogatásáról elismerõen szólt. Az útátadón
elhangzott, az Aranykalász soron lakók összefogása indí-
totta el a fejlesztést.

– 19 család fogott össze annak érdekében, hogy elõ-
rébb kerüljön az Aranykalász sor fejlesztése az önkormány-
zatnál. Ennek érdekében megterveztettük az utat – ez egy
évet vett igénybe –, és kilenc család lemondott a ház elõt-
ti területrõl. Mivel ezt megtették, ezután már az önkor-
mányzaton múlott az egész, hogy mellénk álljon. Ez meg
is történt, így aszfaltutat kaphatott az Aranykalász sor –
emlékezett vissza az elõzményekre Katona Attila Miklós
sóstóhegyi lakos.

Az Aranykalász soron a korábbi földút helyén 465 mé-
ter szakaszon építették ki a hiányzó aszfaltutat. A munká-
latok során megtörtént az útalap építése, a meglévõ akna-
fedlapok szintbe helyezése, szegélyek építése, a csapa-

dékvíz elvezetéshez szükséges létesítmények kiépítése és
az aszfaltozás, melynek során közel 240 tonna aszfaltot
használtak fel. A beruházás költsége ezen a helyszínen
nettó 69 millió forint volt.

13 UTCA MÁR ELKÉSZÜLT

2019-ben önkormányzati forrásból 23 utcában épít
– 900 millió forintból – új aszfaltutat a NYÍRVV
Nonprofit Kft. összesen 6831 méter hosszban: Pihe-
nõ, Tenisz, Teke, Tagló, Aranykalász sor, Kengyel, An-
gyal, Kalapos, Kõmûves, Nád, Naspolya köz, Rezeda
köz, Jázmin köz, Simonyi – Varsó, Babér – Napsugár,
Borostyán, Kulcsár, Mályva, Moha, Gálya, Meggyfa –
Gálya összekötõ, Füredi utcán. Ebbõl 13 utca már tel-
jesen elkészült, a fennmaradt 10 utcát tekintve pedig
már majdnem mindenhol zajlanak a munkálatok.

Emellett 26 utcában felújítást végeznek, 120 millió fo-
rintos keretösszegbõl, illetve zajlanak a járdaépítések is,
amire 190 millió forint jutott.

KORÁNYI FELÚJÍTÁS
ÚJABB SZAKASZ KÖVETKEZIK

Köztudott és ezrek érzékelhetik naponta, hogy je-
lenleg is zajlik egy nyertes önkormányzati program
keretében a Korányi Frigyes utca felújítása. Az összes-
ségében a Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig (azaz a
Spar körforgalomtól a csempeboltig) tartó beruhá-
zásnak a körforgalomtól az Eperjes utcáig terjedõ
szakaszán dolgoznak most még, viszont jövõ héten
változik a kép, s ezzel együtt a forgalmi helyzet is.

 
A kivitelezõktõl kapott tájékoztatás szerint a mint-

egy 375 méteres szakasz bal oldalán (Sóstóhegy felé)
már megtörtént az autóbuszöböl felújítása és az asz-
faltozás is elkészült, a jobb oldal felújítása történik
jelenleg. Az ütemterv szerint lapunk megjelenésére a
csapadékvíz-elvezetés és a szegélyépítés is elkészül.
Ezzel párhuzamosan kezdõdik az adott szakasz asz-
faltmarása és idõjárás függvényében az aszfaltozása
is, mely elõreláthatóan legkésõbb jövõ hét hétfõig
befejezõdik. Ezzel lezárul az úgynevezett egyes ütem
kivitelezése és indul a kettes ütemé. A következõ lé-
pés az Eperjes utcától a Korányi Frigyes utca – Csaló
köz csomópontig történõ szakasz felújítása, melyet
maga a Csaló közi körforgalom kiépítése követ.

 
VÁLTOZÁSOK A KÖZLEKEDÉSBEN

Elõször a Korányi Frigyes utca Eperjes utcától Csaló
közig terjedõ szakaszának felújítási munkálatait végzik
el a tervezett autóbuszöblök kiépítésével,  kétirányú for-
galom biztosítása mellett. Tehát a Sóstóhegy felõl és a
Sóstóhegy felé vezetõ forgalom ismételten a Korányi
Frigyes utcára terelõdik ezen a szakaszon. Valamint
ezzel párhuzamosan elkezdõdnek a közmûkiváltások
is a tervezett körforgalommal érintett helyszínen. A
munkálatok idején, a Csaló köz – Korányi Frigyes cso-
mópontban egy forgalmi sáv lezárása mellett jelzõlám-
pás forgalomirányítást vezetnek be.  A kivitelezés meg-
kezdésétõl a 2. ütem építési munkálatainak befejezé-
séig a Csaló köz Korányi úttól Lengyel utcáig tartó sza-
kasza, illetve a Korányi Frigyes utca átellenes oldalán,
a Kalevala sétány irányába az útcsatlakozást lezárják.
A lezárás által a Csaló köz ezen szakasza – az átalakí-
tás idejére – zsákutcaként funkcionál.

 
EGYIRÁNYÚSÍTÁS, ÁTMENETILEG

A szakasz kivitelezésének idejére a Sóstói út és a
Korányi Frigyes utca közötti közlekedés biztosítása a
Lengyel és a Gádor Béla utcák, Csaló köz és Eperjes
utca közötti szakaszának egyirányúsításával történik
az Eperjes utcán keresztül vissza a szervizútra úgy,
hogy ennek során figyelembe veszik a buszközleke-
dés irányát és a megállóhelyek megközelítésének hely-
szükségletét.  A Gádor Béla utcát az Eperjes utcától a
Csaló köz irányába, míg a Lengyel utcát a Csaló köz-
tõl az Eperjes utca felé egyirányúsítják. Az autóbusz-
forgalom helyigényének biztosítása érdekében mind-
két utcában egyoldali megállási tilalmat vezetnek be.
A beruházó és kivitelezõ továbbra is tisztelettel kéri
az érintett közlekedõk és lakosok türelmét a mind-
annyiunk számára fontos modernizáció idejére.

A Korányi felújításának elsõ üteme lassan zárul, jövõ
héten várhatóan a következõ szakaszt veszik birtokba

a kivitelezõk

A polgármester, a képviselõ asszony és a lakosok együtt
vágták át a szalagot
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HIRDETÉS

STRESSZMENTES ÉLET MEDITÁCIÓVAL
Igazi természetünk: erõs lelkünk. Itt az ideje, hogy visszahelyez-

zük a jogaiba, s kincsei gazdaggá teszik majd az életünket!
Lelkünk elfelejtette, hogy mennyire erõteljes. Születésünktõl kezd-

ve a testi, mentális mûködésünk fejlesztésére törekszünk. A fizikai
világ hatalmas vonzása következtében valódi lényünk, a lelkünk a
teljes önfeledés állapotába merült, amelybõl fel kell ébresztenünk.
Ha öntudatra ébredünk, lelkünk bölcsessége, halhatatlansága, sze-
retete, félelemnélkülisége és boldogsága új szintre emeli életünket.

Hagyományos értelemben a meditáció a spirituális fejlõdés esz-
köze. Nevezhetjük koncentrációnak, befelé fordulásnak is. Az em-
beriség örök kérdései: Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Hová kerü-
lünk halálunk után? Ezekre a kérdésekre mind a tudomány, mind a
vallás keresi a válaszokat. A meditáció olyan folyamat, amely ben-
sõ tapasztalatot ad a lelkünkrõl, és választ kapunk a kérdéseinkre.

A meditáció segít a bensõ béke elérésében. A nyugalom, az elfo-
gadás, a kiegyensúlyozottság és a teljesség érzésével tölti meg a
lelkünket. Nem zavarnak többé a környezetünkben lévõ feszültsé-
gek és gondok. Nyugalmunkat, békességünket szétsugározzuk a
körülöttünk élõkre. Az öröm és a lelkesedés forrásává válunk csa-
ládtagjaink, barátaink, rokonaink, munkatársaink, közösségünk és
az emberiség számára.

A meditációnak azt a módszerét, amelynek lényege a figyelem
összpontosítása, könnyen megtanulhatja, és bárki veszély nélkül gya-
korolhatja. Nem igényel nehéz fizikai gyakorlatokat, vagy bármifé-
le különleges testtartást. Általában ülõ testhelyzetben meditálunk.
Meditáció alatt teljesen ellazul a testünk. Elmerülünk a belsõ csend-
ben és békességben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot

ír ki egyszeri vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, felsõfokú tanulmányokat
folytató hallgatók részére.

FELTÉTELEK:
legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
elsõ diploma megszerzésére vonatkozó felsõoktatási aktív hallgatói jogviszony
(BSC, MSC, osztatlan képzés);
jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alap-
ján); elsõ éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során elért 360 pont;
a családban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj két és félszeresét, azaz 250%-át, azaz 71 250 Ft-ot.

A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlap, (letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetõ a Polgár-

mesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárságán, B. épület I. emelet
102. szoba);

2.) iskolalátogatási igazolást, (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folyta-
tó gyermek esetén);

3.) a felsõfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elõzõ félév kumulált ta-
nulmányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másola-
tát, (legutóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos lecke-
könyv másolata mely tartalmazza a kumulált átlagot);

4.) aktív hallgatói jogviszony igazolása;
5.) a felvételi eljárás során elért pontszám hitelt érdemlõ igazolása;
5.) az egy fõre jutó családi jövedelem igazolása (utolsó havi nettó bér, önfoglal-

koztató esetén NAV és a könyvelõ által kiállított igazolás, gyerektartás, családi
pótlék, árvasági ellátás igazolása, nyilatkozatok, stb.)

6.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával,
vagy Okmány Iroda által igazoltan).

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. október 18.
CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ:

RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni

látogatás során ellenõrizze. A Kuratórium döntését követõen írásban értesítjük a
pályázókat az eredményrõl.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a Szociális és Köznevelési Osz-
tályon (Nyírkos Mária tel.: 42/524-585) kérhetõ.
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FOLYTATÓDIK AZ IDÕSEK
AKADÉMIÁJA

OLVASÓI LEVÉL

60 ÉVE ÉRETTSÉGIZTEK
„Hazámat, nemzetemet mindig lángolva

szerettem,
magyar lenni büszkeségem volt, s lesz

örökre.”
(Kölcsey Ferenc)

A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Leány-
gimnázium 1959-ben végzet 4. c. osztá-
lya „gyémánt fokozatú” érettségi talál-
kozót tartott 2019. szeptember 5-én
Nyíregyházán, ugyanis 60 évvel ezelõtt
búcsúztak el az alma matertõl.

A résztvevõk méltatták iskolájuk név-
adóját, majd koszorút helyeztek el a
Hõsök terén lévõ szobornál. A magyar
történelem tragikus, de sorsfordító évei-
ben /1955-1959/ voltak középiskolai di-
ákok. Kölcsey Ferenc példamutató haza-
szeretete, tanáraik színvonalas nevelése
és oktatása megtartó erõ volt, mely elkí-
sérte õket egész életükben. Szeretettel
emlékeztek tanáraikra, felidézték a bol-
dog diákévek vidám történeteit. Osztály-
fõnökükkel, Bachát László tanár úrral
2009-ben (50 éves évfordulójukon) még
személyesen tudtak találkozni. Megkö-
szönték a tudást, amit átadott, a szerete-
tét, emberségét, apai szigorát, amivel el-
indította õket az életbe. A 4.c. osztály
fontos célja, hogy ápolja Bachát László
tanár úr, Lõrincze-díjas nyelvész emlé-
két, aki több évtizeden keresztül tanított,
nevelt alázattal, szolgálta a magyar nyelv
ügyét.

– A Magyar Nyelv Múzeumában –
Széphalmon – emlékhelyet alakítottak ki
2010-ben.

– Ünnepélyes emléknapot tartottak
2010. szeptember 4-én Bachát László ta-
nár úr tiszteletére – Széphalom. Tanítvá-
nyai megható szavakkal emlékeztek.

– 2011-ben a Pedagógiai Arcképcsar-
nokában jelent meg méltatása.

– 2019-ben találkozót tartanak Szép-
halmon. Az emlékhelyet újabb dokumen-
tumokkal egészítik ki.

A jövõbe vetett bizalommal telve bú-
csúztak:

„Nemes, szép élethez nem kellenek
nagy cselekedetek, csupán Szív és sok-
sok szeretet.”

A  Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ, valamint az Idõsekért és Fogya-
tékosokért Jószolgálat Alapítvány újra
megrendezi az Idõsek Akadémiáját a Ró-
mai Katolikus Plébánián. Az õszi program-
sorozat szeptember 3-a és október 1-je
között várja az érdeklõdõket.

(Pázmándy Péter)
Nyíregyháza, 2019. szeptember 8.

PROGRAM:

1. Idõskor és a testmozgás. Elõadó: Oláh Zsófia gyógytornász. Idõpont:  2019. szep-
tember 17 . 14.00

2. Kereszténynek, vagyis krisztusinak lenni jó! Elõadó: Dr. Papp Tibor görög katoli-
kus fõhelynök. Idõpont:  2019. október 1. 14.00

Dr. Kovács Ferenc polgármester az Idõ-
sek Akadémiájának elsõ elõadásán el-
mondta, bár folyamatosan infrastukturális
fejlesztéseket hajtanak végre a városban,
fontos az is, hogy programokkal is meg-
töltsék épületeket. Ennek egyik ékes pél-
dája az Idõsek Akadémiája, amelynek
minden elõadása teltházat vonz.
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A LEGRANGOSABB KÖZGAZDÁSZOK RANDEVÚZTAK NYÍREGYHÁZÁN!
A fenntarthatóság és a klímaváltozás okozta gazdasági,

nemzetgazdasági és társadalmi problémák voltak a legfonto-
sabb kérdései az 57. Közgazdász-vándorgyûlésnek. A szak-
ma egyik legrangosabb találkozójának Nyíregyháza adott
helyet. Közel ezer résztvevõ több mint egy tucat szekcióban
tanácskozott három napig a szabolcsi megyeszékhelyen.

A nyíregyházi önkormányzat nevében a polgármester
köszöntötte a gyûlés résztvevõit. Dr. Kovács Ferenc arról
beszélt, a szakmai találkozó tematikája egybeesik a város
fõbb célkitûzéseivel.

MEGÕRZI NÖVEKEDÉSI ÜTEMÉT

– Magyarország már most is azon országok körébe tarto-
zik, ahol az elmúlt 30 évben csökkent az energiafelhaszná-
lás és a széndioxid kibocsátás, miközben nõtt a GDP – errõl
tartott elõadást Áder János. A köztársasági elnök kifejtette,
Magyarország 2050-re jó eséllyel klímasemleges országgá
válhat, tehát azon országok közé tartozhat majd, ahol az
emberi tevékenység nem rontja a Föld állapotát. Áder János
szerint ehhez 1 százalékkal kell  növelni az erdõterületek
nagyságát, csökkenteni kell az állattenyésztés metánkibocsá-
tását, valamint a közlekedésbõl származó széndioxid-kibo-
csátást. Kiemelte, az energiatermelés esetében a paksi bõ-
vítésre és újabb naperõmûvek telepítésére van szükség.

– Az áramtermelésünk, ha ez a két feltétel teljesül, akkor
90%-ban már 2030-ra, nem 2050-re széndioxid-mentes
lesz, mert megépül Paks 2. És mert a naperõmûvi kapacitá-
sok  ugyanúgy, mint az elmúlt négy évben, megduplázód-

nak, ha ez a két feltétel teljesül, akkor 2030-ra a magyaror-
szági áramtermelés több mint 90%-a CO2 mentes lesz. Áder
János hozzáfûzte, a széndioxid-kibocsátás csökkentése ér-
dekében új épületenergetikai programot kell indítani és ki
kellene használni az ország geotermikus adottságait.

LASSULÁS VÁRHATÓ, DE NINCS RECESSZIÓ

– Lassul a világgazdaság fejlõdési üteme, de egyelõre nincs
recesszió – ezt mondta Varga Mihály a vándorgyûlésen. A
pénzügyminiszter hét pontban foglalta össze, hogyan õrizheti
meg Magyarország az uniós átlag feletti gazdasági növekedé-
sét. Többek között fiskális szigorra, megtakarításokra van szük-
ség, fenn kell tartani a beruházások ütemét és növelni kell a
vállalatok versenyképességét, emellett szerinte fontos a kiszá-

Áder János köztársasági elnök és dr. Kovács Ferenc
polgármester a vándorgyûlésen

Varga Mihály pénzügyminiszter is elõadást tartott

mítható árfolyam és stabil politikai környezet. Enélkül nehéz,
ha nincs stabilitás egy országban, egy gazdaságban, ak-
kor a lassulással szemben is nagyok a kockázatok.

– Ez a hét pont dióhéjban, azok, amit ebben a helyzet-
ben reálisan lehet a magunk számára is mondani. Nagyon
bízok abban, hogy azok a korábban meghozott intézke-
dések, amelyek végrehajtása folyamatban van, ezeknek a
lépéseknek az elõkészítését, vagy az alkotását, végrehaj-
tását fogják lehetõvé tenni és megkönnyíteni.

Varga Mihály hangsúlyozta, a magyar gazdaság most
sokkal jobb alapokon áll, mint 2010-ben és bízik abban,
hogy egy esetleges recessziót könnyben vészel majd át.

A közgazdász-vándorgyûlésen közel 20 szekcióban,
135 elõadás hangzott el gazdasági, pénzügyi témában.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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A KÁRTEVÕKKEL SZÁLL SZEMBE
A NYÍREGYHÁZI FEJLESZTÕ

Szeptember 13–18. között, Bulgária fõvárosa, Szófia
ad otthont az Európa Unió által évente szervezett rangos
tehetségkutató és kiválasztó megmérettetésnek, a 31. EU
Fiatal Tudósok Versenyének. Külön öröm, hogy a magyar
delegáció tagjaként, nyíregyházi résztvevõnek, a Krúdy
Gyula Gimnázium diákjának, Zsigó Miklósnak is szurkol-
hatunk, aki Európából és Amerikából érkezõ fejlesztõk-
kel mérkõzik majd meg, Moly.Net elnevezésû pályázatá-
val.

– Mirõl szól a Moly.Net?
– Egy egészséges, bõséges termést nevelõ gyümölcsfát

akár tönkre is tehet 10-15 kártevõ, mindössze pár nap alatt.
Ezt az óriási kártételt csak a szüret idején veszi észre a
gazda, mikor az elsõ osztályú (piacra szánt) gyümölcsrõl
kiderül, hogy kukacos, pondrós vagy megdöbbenve veszi
tudomásul, hogy idõ elõtt lehullt a fáról.

ÓRIÁSI KÁRT ELÕZNE MEG

– Ha a növényvédelem nem tudatos, és kimunkált, ak-
kor 50–75 %-os kár is keletkezhet a termésben. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében a legelterjedtebb gyümölcskul-
túra az alma. A legnagyobb kártételt a gyümölcsben az
almamoly és az almafaszitkár okozhatja. A kártevõk köz-
vetlen gyümölcskárosítók, kártételükkel tönkreteszik a
gyümölcsök belsejét, és egész évben számítanunk kell arra,
hogy megjelennek a gyümölcsösben. Ha már látjuk a kár
jeleit, akkor el is késtünk a védekezéssel, hiszen ilyenkor
már a kártevõ berágta magát a gyümölcsbe.

SZÁMON TARTANÁ A ROVAROKAT

– Hogyan lehetséges mégis, hogy egy gyümölcsös
minden „rovarlakóját” számon tartsuk? A gazdák szá-
mára nagy segítséget jelent, ha folytonos megfigyelés
alatt tudják tartani a gyümölcsösökben elhelyezett csap-
dákat (ez a Moly.Net). Ezekben az új kialakítású csap-
dákban egy jó minõségû kamerát és egy megfelelõ mik-
rokontrollert (ez esetben Raspberry PI 3), vagy mikro-
számítógépet is elhelyezek, amelyek távirányítással,
vagy automatizálva képet készítenének, hogy éppen mi
látható a csapdában.

PERMETEZÉSI TANÁCSADÁST NYÚJTANA

A gyakorlatban a Moly.Net-tel a fotók és az adatok így
felkerülnének egy online adatbázisba, illetve minden gaz-
dának lehetne egy felülete, amelyen megtekintheti az ada-
tokat, képeket, esetleg hónapokra, évekre visszamenõleg
is. Az adatok felhasználásával és egy biológiai folyamat
összekötésével így egy olyan permetezési tanácsadást
nyújthatok a gazdáknak, hogy mikor milyen állapot ellen
kell védekezniük. A csapdák tartalmazzák az alap fero-
monont, és a ragasztós felületet, amik csapdázzák a rova-
rokat. A csapdában központi szerepet játszik a csalogató-
anya (feromon), amely minden fajnál más és más, de az
eszközön belül könnyen cserélhetõ.

– Mennyi idõ alatt dolgoztad ki?
– A fejlesztés már egy éve tart, de még korántsem kész

állapotban van. A prototípus mûködik, de dolgozom azon,
hogy validálható termékként tudjam felmutatni.

– Foglalkoztak már ezzel a világon?
– Igen, találtam két ellenfelet a piacon. Nagy különb-

ség, hogy az én rendszerem már használ képfelismerést,
így a molyok számát küldi el, nem pedig a készített képet,
illetve mögé van helyezve egy olyan biológiai folyamat,
ami a molyok szaporodásával foglalkozik, így pontosítva
az elõrejelzést.

– Mit szeretnél a projekteddel elérni?
– Szeretném, ha a projektet egy már validált termék-

ként tudnák a gazdák/termelõk hasznosítani a mindenna-
pokban. Nem csak almafákra összpontosítani, hanem több
fajta gyümölcs/zöldség megfigyelésébe is belekezdeni, il-
letve betörni a nemzetközi piacra is.

– Látod benne a folytatás lehetõségét? Mi lenne az?
– Mindenféleképpen van benne lehetõség. Az elkövet-

kezendõ idõszak a fejlesztésrõl, és a termék tesztelésérõl
fog szólni. Meg kell találnom azt a réteget, akik valóban
hasznosítanák, és ebbõl ténylegesen egy vállakozás/start
up indulhatna el.

– Hol mutattad be eddig?
– A Kossuth Klub ajánlásával sikerült kijutnom Tunéziá-

ba, ahol részt vettem Afrika legnagyobb innovációs verse-
nyén az I-FEST the International Festival of Engineering
Science and Technology in Tunisia -en. A versenyen Arany
medált sikerült elérnem.

– A Kossuth Klub által szervezet OTTDK-n ebben az
évben sikeresen továbbjutottam, és részt veszek a 2020
februárjában megrendezett tajvani innovációs versenyen.

– A T-System, a Kitchen Budapest és a Szegedi Egye-
tem közösen szerveztek egy 24 órás hackathon versenyt,
ahol agrár- és orvostudományi projekteket vártak. A pro-
jekttel elsõ helyezést szereztünk kis baráti csapatommal.

– A Magyar Innovációs Szövetség által szervezett Inno-
vációs Veresenyen elsõ helyezést értem el.

– Mit tervezel a jövõre nézve? Mi foglalkoztat?
– Budapestre szeretnék egyetemre menni, informatiká-

val akarok foglalkozni, de emellett tervem, hogy bekerül-
jek a fiatal start upok világába a fõvárosban, és fejlesszek,
kutassak, dolgozzak olyan projektekben, amikben látom
a potenciált.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÉVNYITÓ A SZENT IMRÉBEN

Az iskolai partnerségek kiváló lehetõséget biztosíta-
nak a Bemes gyerekeknek arra, hogy fejlesszék idegen
nyelvtudásukat, idegen nyelvi környezetben használ-
ják az angol nyelvet, vagy új nyelvvel ismerkedjenek
meg, valamint hogy megismerjék a külföldi köznevelé-
si intézmények napi mûködését, megtapasztalják, ho-
gyan tanítanak és foglalkoznak ott a gyerekekkel. To-
vábbá, hogy ötleteket, jó gyakorlatokat és módszereket
osszanak meg egymással, melyeket késõbb akár otthon
is használhatnak, tovább fejlesszék már meglévõ jó
gyakorlataikat, kipróbálják õket új környezetben és töb-
bek között projektszerû tevékenységeket valósítsanak
meg. Mindkét pályázat a fõ célja, hogy a tanulók kulcs-
kompetenciáit fejlesszék, s játékos formában hozzáse-
gítsék õket ahhoz, hogy elsajátítsák az élet minden te-
rületén szükséges képességeket, mint például a szociá-
lis érzékenység, az idegen nyelvek használata, idegen
kultúrák ismerete és megértése, proaktivitás, bátorság
és vállalkozókészség. Ezen kívül a jó gyakorlatok meg-
osztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalma-
zásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nem-
zeti vagy európai szinten jelenik meg a pályázatban.

KÜLFÖLDRE UTAZHATNAK A BEM-ES DIÁKOK
A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola sikeresen

pályázott a Tempus Közalapítvány Erasmus+ közneve-
lési programja keretében két mobilitási programra is,
így diákjaik elutazhatnak Spanyolországba, Törökország-
ba és többek között Ciprusra is.

Az intézménytõl megtudtuk, a pályázat 2 éve alatt 7
napos partnertalálkozókat szerveznek majd az érintett
országokba, így alkalmanként 3-4 diák is megismerheti
majd a helyi kultúrát ás tanulhatja az idegen nyelvet is.

PORTUGÁLIÁTÓL LENGYELORSZÁGIG

A  Bem Iskola két nyertes pályázata:
– A „Let’s play all day” program fõkoordinátora a

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola, további part-
nerországok: Horvátország, Olaszország, Spanyolor-
szág és Törökország.

– A „Games - an endless story” program koordiná-
torintézménye Portugália, partnerországok: Magyar-
ország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Görögország és Len-
gyelország.

 

„ Veni Sancte” évnyitó ünnepségsorozatot tartottak múlt
héten a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban
és tagintézményeiben, ahol már az új intézményvezetõ,
Tormássiné Kapitány Ágotha köszöntötte a diákokat és
mutatta be az új intézményvezetõ- helyetteseket (a képen
balról  Kovács István, Tamás Éva, Rubóczkiné Pekó Brigit-
ta), valamint az új lelki vezetõt, Nagy Csabát. Az új intéz-
ményvezetõt Palánki Ferenc megyéspüspök 2019. július
elsejével nevezte ki. A Veni Sanctét megtisztelte jelenlé-
tével Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspök atya is,
aki a misét celebrálta.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 14., szombat 19.00 Anyád kínja – Royal Orfeum, Bérletszünet, Nagyszínpad

19.30 Színházi bestiák, E. Kovács kamara bérlet, Krúdy Kamara

Szeptember 17., kedd 17.30 Protokollbeszélgetés Görög Ibolyával, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 A kellékes, Simor kombinált és nagyszínpadi bérlet, Nagyszínpad
19.30 Színházi bestiák, Móricz kamara bérlet, Krúdy Kamara

Szeptember 18., szerda 19.00 Oscar, Kelet bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 20., péntek 19.00 Oscar, Déryné bérlet, Nagyszínpad
19.30 Színházi bestiák, Vörösmarty kamara bérlet, Krúdy Kamara

SZABÓ MÁRTA A BESTIÁK KÖZÖTT
Fantasztikus alakítással indult Szabó Márta évada,

melyet Verebes István rendezésében, a Színházi bestiák
címû elõadásban nyújt a Krúdy Kamarában.

Miközben az elmúlt hét végén megtartott premier né-
zõi a Móricz Zsigmond Színház Jászai Mari-díjas mûvé-
szének arcát fürkészték, játékát figyelték, vele együtt hi-
hetetlen emberi mélységeket járhattak be. Megerõsödött
sokunkban, amit eddig is tudtunk: Márta különleges  lé-
lekábrázoló tehetséggel bír.

A KIRÁLYI TÁRSULAT TAGJA

– A történet a Shakespeare halála utáni idõkben játszó-
dik, a XVII. században – nyilatkozta lapunknak. –  Ekkori-
ban engedélyezték elõször a nõk színpadra lépését. Öt
színésznõ életét követhetjük nyomon, akik a Királyi Tár-
sulat tagjaiként elsõként állhattak színpadra nõi ruhában,
nõi szerepeket játszva. Õk valóban létezõ személyek vol-
tak II. Károly uralkodása idején. A színház igazgatójának
feleségét, Mrs. Bettertont játszom, aki tehetségének és stá-
tuszának köszönhetõen a társulatban a legmagasabb po-
zíciót foglalja el. Kezdetben az én karakterem a színházi
hierarchia csúcsán áll, de aztán megjelenik a teátrumban
az új generáció, és ez az õ pozíciójában változást hoz.
Fokozatosan szembesül azzal, hogy az eszményeit elavult-
nak tartják, a fiatalok már más „elveket” vallanak. Meg-
változik a nõ helyzete a színházban és a magánéletében
egyaránt.

AZ ÁLMAIKÉRT KÜZDENEK

Mint Szabó Márta elmondta, a régmúltban játszódó
darab a mai napig aktuális és húsbavágó, hiszen a benne
lévõ szituációk mindannyiunk számára ismerõsek lehet-
nek. Örök probléma például, hogy mikor és hogyan válik
valaki kegyvesztetté, miközben egy másiknak szépen ível
felfelé a karrierje. Nagyszerû volt Verebes Istvánnal dol-
gozni. Nagyon nagyra tartja õt szakmailag és emberileg
egyaránt. Remek volt számára ez a próbafolyamat, és úgy

gondolja, mindannyian sokat tanultak belõle. Arra a kér-
désemre, hogy véleménye szerint valóban bestiák-e a szí-
nészek, azt felelte: nem gondolja, hogy azok lennének.
Ezek a nõk az életükért és az álmaikért küzdenek. Az elõ-
rejutás vágya minden  más  területen dolgozó emberben 
is  megtalálható, nem csak a színháziakban. Az egész tár-
sadalomnak tart tükröt ez a darab. Nagyon élvezi a kollé-
ganõivel való közös munkát. Szereti ezt az elõadást, amely-
bõl nem is tudna egyetlen kedvenc jelenetet kiemelni. Nem
õ mondja ugyan, de nagyon a szívébõl szól az a darabbeli

mondat: „A színház olyan világot láttat, amelyrõl sem azt
nem lehet mondani, hogy van, sem azt, hogy nincs, mert
az álomhoz hasonlatos…”

NEM LÉTEZÕ ESZMÉNYEKBE KAPASZKODNAK

– Már elkezdtük próbálni Ödön von Horváth Mesél a
bécsi erdõ címû mûvét – folytatta. – A történet az Oszt-
rák-Magyar Monarchia megszûnése után játszódik. Tulaj-
donképpen egy szerelmi történet, de közben láthatjuk,
ebben a szétesett világban nem létezõ eszményekbe ka-
paszkodnak az emberek, ami aztán különbözõ konfliktu-
sokhoz vezet.

ÚJABB IZGALMAS SZEREPEK VÁRNAK RÁ

– Az egyik fõszereplõ édesanyját játszom benne. Az
elmúlt évadban már volt szerencsém dolgozni a rendezõ-
jével, Fehér Balázs Benõvel A balek címû elõadásban. Kí-
váncsian várom az újabb közös munkát, már csak azért
is, mert az elõzõ egy fergeteges vígjáték volt, ez viszont
egy mélyebb mondanivalóval bíró, „súlyosabb” színda-
rab. Még a próbák elején járunk, úgyhogy a többi marad-
jon titokban egyelõre! Ezután az Ezeregyéjszaka címû
mesét kezdem el próbálni, amelynek rendezõje Papp
Dániel, tavasszal pedig a Sógornõk címû színdarabot
mutatjuk be Horváth Péter rendezésében.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Szabó Márta a Színházi bestiákban
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TANKERÜLETI FEJLESZTÉSEK A RÉGI MAGYARORSZÁG ÍZEI 

VI. KÁRPÁT-MEDENCEI
TÁNCHÁZZENÉSZEK TALÁLKOZÓJA

Megtelt hétvégén a Sóstói Múzeumfa-
lu, több ezren látogattak ki „A régi Ma-
gyarország ízei” elnevezésû gasztrofesz-
tiválra, amelyen régi, hagyományos ételek
és színpadi produkciók várták az érdeklõ-
dõket.

25 fõzõcsapat érkezett hétvégén a Sós-
tói Múzeumfaluba. Nem csak Magyaror-
szág különbözõ pontjairól, hanem a hatá-
ron túlról is jöttek, hogy a régi ízeket idéz-
ve, hagyományos ételeket készítsenek. 

– Negyven éve, szeptemberben nyitot-
ta meg kapuit a Sóstói Múzeumfalu és

most méltán ünnepeljük. Sétány épült az
egész skanzenban, hogy több ezres, akár
tízezres létszámú rendezvényeket tud-
junk tartani. Már a bejáratnál is teljesen
más kép fogad minket, igazi látogatócent-
rumnak mondhatjuk. A cél, hogy unoká-
ink is láthassák, itt a hagyományõrzés, az
értékõrzés a legfontosabb küldetés –
hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

A 25 fõzõcsapat ételeit nem csak a lá-
togatók kóstolták, hanem a zsûri is érté-
kelte. A legjobbak  értékes díjakkal gaz-
dagodtak.

315 MILLIÓT KÖLTÖTTEK A NYÍREGYHÁZI ISKOLÁKRA

Közel 315 millió forintból fejlesztette
idén intézményeit a Nyíregyházi Tankerü-
let, hozzávetõlegesen 35 millió forintos 
saját forrást is felhasználva.

A fenntartó kiemelt célja, hogy a lehetõ
legmagasabb színvonalú oktatás mellett
modern, biztonságos és esztétikus
környzetben töltsék mindennapjaikat a di-
ákok. A biztonsággal és sporttal kapcsola-
tos fejlesztések, illetve  a klímaberendezé-
sek is szerepelnek az általános karbantar-
tások sora mellett.

Múlt szombaton rendezte meg a Hagyo-
mányok Háza a VI. Kárpát-medencei Tánc-
házzenészek Találkozóját a nyíregyházi
skanzenben, ahol öt portán tizenöt zene-
kar muzsikált.

A Hagyományok Háza idén hatodik al-
kalommal rendezte meg a VI. Kárpát-me-
dencei Táncházzenészek Találkozóját, mely
ebben az évben a nyíregyházi Sóstói Múze-
umfaluban kapott helyet. A Múzeumfalu
idõszakos zárvatartása után ezzel az izgal-
mas rendezvénynyel nyitotta meg újra ka-
puit, a helyiek és persze a népzene kedve-
lõinek nagy örömére.

A zeneszótól hangos hétvégén a skan-
zen öt portáján tizenöt zenekar garantálta
a jó hangulatról. A gyerekek vidámságáról
egész napos hagyományos játszótér gon-
doskodott, a felnõtt vendégek pedig ének-
és tánctanításokon vehettek részt, kéz-
mûveskedéssel ismerkedhettek és vásári
portékákat is beszerezhettek.

Az ingyenes rendezvényen a régi épüle-

tek is életre keltek: a portákon a meghívott
zenekarok és tanítványaik, idõs mestereik,
valamint énekesek zenéltek egész nap,
ezen kívül pedig a tánccsûr és a központi
színpad is színes táncos-zenés programok-
kal várta a közönséget.

Ezen a nagyszínpadon a szombati nap
egy gálamûsorral zárult, ahol a közremû-
ködõk között volt az Ilosvai Selymes Péter 
Néptáncegyüttes, a Dûvõ zenekar, a Palat-
kai Banda, kalotaszegi hagyományõrzõ ze-
nészek, a Magyar Dudazenekar és a Ma-
gyar Tekerõzenekar is.

SOHA NEM VOLT MÉG ILYEN
HÁTTÉR

A város számára kiemelt terület az okta-
tás. Soha nem volt még ilyen infrastruktu-
rális háttér Nyíregyházán – fogalmazott Dr.
Kovács Ferenc polgármester a keddi sajtó-
tájékoztatón. Évrõl-évre egyre inkább javul-
nak a feltételek. Nagyon örülök, hogy a
tankerület is százmilliós nagyságrendben
végzett felújítást idén a nyíregyházi isko-
lákban. Az önkormányzat pedig három in-
tézményt újított meg. Az oktatás, az isko-
la  a jövõt jelenti, az önkormányzat ezért

fordít anyagi erõket is arra, hogy egyre jobb
körülmények között történjen az oktatás
Nyíregyházán.

Bár nem fenntartó már az önkormányzat,
mégis újabb iskolák – tavaly is négy intéz-
mény – felújítását vállalta. Mióta a mûköd-
tetés átkerült az állami szervhez, Közneve-
lési Tanácsot hoztak létre, mely a Városhá-
zán ülésezik. Évente többször egyeztetik a
tennivalókat az óvodától az egyetemekig.

EGÉSZ ÉVBEN

– A Nyíregyházi Tankerületi Központ
egész évben végez fejlesztéseket, esz-
közbeszerzéseket. Legnagyobb részt
saját tankerületi költségvetési források,
tehát az állami támogatás biztosítja szá-
munkra mindezt. Idén ebben az évben
közel 315 millió forintot tudtunk a  nyír-
egyházi iskolák megújítására, felújítá-
sára fordítani – emelte ki Gaszperné
Román Margit, a Nyíregyházi Tanke-
rületi Központ igazgatója.

Nyáron a Krúdy Gyula Gimnázium ud-
varán aszfaltos felületeket javítottak. Tér-
burkolatot, három sávos rekortán futópá-
lyát, távolugró helyet kaptak õszre a diá-
kok. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban ud-
vari nyílászárókat cseréltek, a Mûvészeti
Szakgimnázium Szabolcs utcai telephelyén
a fûtési rendszert újították meg. Az Arany
Iskolában az udvari aszfaltos felületeket
korszerûsítették, de új sportburkolatot ka-
pott a kosárlabda pálya. Új ajtókat szerel-
tek a beépített szekrényekre, és padok is
érkeztek az iskolába. Más helyre is vásá-
roltak iskolabútorokat, megújították a vizes-
blokkot és megszépítették az udvarokat. A
Kazinczyban falburkolatot cseréltek, más-
hol PVC borítást. A Vécseyben tûzjelzõ
rendszert alakítottak ki. A Bem Iskola épü-
letében értékmegõrzõ szekrényeket helyez-
tek el, de  klímaberenbezéseket is felsze-
reltek több intézményben. 27 millió forint-
ba került a Mûvészeti Szakgimnázium  jú-
niusi viharkárainak helyreállítása. 

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Dr. Kovács Ferenc, Gaszperné Román
Margit és Kantár Attila, az Arany

igazgatója
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GÓLSZERZÕ: A KAPUS!RAJT A KÉZISEKNÉL
A hétvégén elrajtol az idény a férfi ké-

zilabda bajnokságban. A Nyíregyháza az
õsi rivális Ózd ellen kezdi a pontvadásza-
tot hazai környezetben. A csapat célja,
hogy az élmezõnyben végezzen.

Riválisokban nem lesz hiány a férfi ké-
zilabda NB-I/B Keleti csoportjában. A nyír-
egyházi csapat egy csoportban szerepel két,
tavaly még élvonalban szereplõ gárdával
is. A Cegléd azonnal szeretne visszajutni,
és az edzõmeccseken rendre le is gyõzték
az NB-I-es együtteseket. De erõs kerete van
a Vecsésnek, a Kecskemétnek, az Algyõnek
is. A nyírségiek szakmai stábja is igyeke-
zett a nyáron megerõsíteni a csapatot, így
több új játékos is érkezett. A cél pedig az
elsõ hatba kerülés.

– Azt látni kell, hogy az NB-I/B-s baj-
nokság mezõnye nagyon erõs lett, több jó
csapat is van. Tavaly is csak az utolsó pilla-
natban dõlt el a kiesés kérdése, és most is
2-3 ponton múlik majd, hogy valaki az 5.
vagy a 9. helyen végez. Nehéz szezont
várok, de túl vagyunk egy hét hetes felké-
szülésen, ahol keményen dolgoztak a fiúk.
Nagy hangsúlyt fektettünk az erõnlétre, vi-
szont taktikailag még nem vagyunk kész,
itt még fejlõdnünk kell – mondta Varga Zsolt
szakmai igazgató.

A keretben vannak változások. Oláh
Zoltán, Horváth Bendegúz, Fórizs Roland
és Boda Tamás távozott. Kapus posztra
visszatért Nagy Levente, a jobb szélre pe-

dig Gidai Máté, Pánczél Zoltán pedig egy
ózdi kitérõ után lett ismét a Nyíregyháza
játékosa. Sikerült szerzõdtetni Egerbõl
Dobó Zsoltot, aki balátlövõként bevethe-
tõ. Stáb Bence is Nyíregyházán folytatja,
az irányító Ózdról érkezett. Így aztán több
játékos számára pikáns lesz az elsõ bajno-
ki, mivel épp az õsi rivális Ózd lesz a csa-
pat ellenfele szeptember 13-án, pénteken.
A találkozó 18 órakor kezdõdik a Conti-
nental Arénában. Az NYTV vasárnap este
felvételrõl közvetíti a mérkõzést.

Varga László góljaira a kezdõdõ szezon-
ban is szükség lesz.

Ritka az, amikor egy kapus az edzése-
ken a büntetõlövéseket gyakorolja. Jova
Levente a héten folyamatosan rúgta a 11-
eseket, kimagasló hatékonysággal. Jelezte
is Zoran Spisljak vezetõedzõnek, hogy szí-
vesen vállalná bajnokin is büntetõ elvég-
zését.

– Levente jó rúgótechnikával rendelke-
zik, és a héten 50 büntetõbõl mindössze
egyet rontott el. Amikor a második bünte-
tõnél õ állt oda, nagyon izgultam, a gól után
pedig kirohant hozzám, akkora lendület-
tel, hogy meg is húzódtam. De boldogan
vállalom a jövõben is a sérülést, ha mindig
belövi – mondta Tuska János kapusedzõ.

Nem volt véletlen az öröm, Jova Leven-
te ugyanis élete elsõ gólját szerezte tétmér-
kõzésen.

– Már az elsõ büntetõt is szerettem volna
én lõni, de mivel Papp Máté Soroksáron biz-
tosan értékesítette a 11-est, rá esett a válasz-
tás. Sajnos az kimaradt. A másodiknál vi-
szont én álltam a labda mögé. Az ellenfél
játékosai is csodálkoztak mikor odamentem,
és zrikáltak is rendesen. Volt aki megjegyez-
te, hogy felkerülök a Trollfocira, de bíztam
magamban. A héten kielemeztük az Ajka
kapusát, tudtam, hogy jobbra vetõdik majd,

így a másik irányt választottam. A gyõzel-
met jelentõ gólnak nagyon örültem, az utol-
só tíz perc eufórikus állapotban telt – nyilat-
kozta Jova Levente.

A kapusnak rengetegen gratuláltak az-
óta az egykori csapattársak, kapustársak
közül. Hiába, az elsõ gól mindenki számá-
ra nagyon emlékezetes. Fõleg ha kapus az
illetõ...

Szeptember 15., 18.00 Nyíregyháza–
Ózd kézilabda-mérkõzés közvetítése

Szeptember 16., 20.30 Nyíregyháza
Spartacus–Vasas labdarúgó-mérkõzés
közvetítése

LÉGY TE IS TIGRIS!
Játékos-toborzót és családi napot tart a

Nyíregyháza Tigers gyerekeknek és felnõt-
teknek szeptember 28-án az MG-pályán.
A Tigrisek számára nagyon fontos az után-

pótlásnevelés, ennek fejlesztésére minden
évben nagy hangsúlyt fektet a csapat. A
szabolcsiak jövõre indulni szeretnének az
U19-es bajnokságban, ahol rendre több fi-
atal villantja meg tudását. Aki szeretné ki-
próbálni az amerikaifocit, most megteheti.
A családi napon felvehetõ a sisak, a védõ-
felszerelés, sõt azt is tesztelhetik a bátrab-
bak, milyen ütközni a védõfallal. Aki pe-
dig csatlakozni akar a csapathoz, az ezen
a napon megteheti már hat éves kortól, de
jelentkezni bármelyik edzésen is lehet.  A
toborzó szeptember 28-án 15 órakor kez-
dõdik és egészen 18 óráig tart. A helyszín-
re a belépés a Hímes utca végén lehetsé-
ges. Az eseményen való részvétel az idõ-
járásnak megfelelõ sportruházatban java-
solt. A stoplis cipõ elõny!

Jova Levente nem csak fogni, rúgni is
tudja a labdát
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Közeleg a II. félévi
adóbefizetési határidõ

Tisztelt Adózók!
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya az elmúlt idõ-

szakban juttatta el elektronikusan, illetve postai úton az
adózókhoz a folyószámla egyenlegüket tartalmazó érte-
sítéséket a 2019. augusztus 12. napjáig beérkezett befi-
zetések figyelembevételével. Az értesítõ tartalmazza az
adózó elmaradt tartozását és a 2019. II. félévre esedékes
helyi adókat, valamint a gépjármûadót és az esetleges
késedelmi pótlékot. A 2019. II. félévre esedékes adók
befizetési határideje szeptember 15-e, azonban ez a
határidõ idén pihenõnapra esik, ezért a határidõ csak
2019. szeptember 16-án, hétfõn jár le.

Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy a
fizetési határidõ betartására érdemes odafigyelni, mivel
azoknak az adózóknak, akik fizetési kötelezettségüknek
határidõ után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell fel-
számítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási eljárást
is kezdeményezhet az adóhatóság a tartozókkal szemben.

Az Adóosztály kéri az adózók együttmûködését és a
fizetési határidõk betartását, mivel Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata feladatainak ellátása szem-
pontjából, valamint a város fejlõdése, mûködõképessé-
ge megõrzése érdekében elengedhetetlenül fontos a be-
érkezõ adóbevétel. Az önkormányzat ezért már most is
köszönetét fejezi ki a jogkövetõ adófizetõknek a határ-
idõben történõ teljesítésekért.

A Hivatal Adóosztálya felkészült az adózók fogadásá-
ra az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ablakainál.

Dr. Kása Brigitta

ÕSZI TÁRLAT – megyei képzõmûvészeti kiállítás. Megnyi-
tó 2019. szeptember 13., 11.00 órától a Váci Mihály Kulturá-
lis Központban, Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Megnyitja: Dr.
Ulrich Attila. A kiállítás október 13-ig tekinthetõ meg.

„ÖRÖKÖS FÉNYJEL” – EMLÉKMÛSOR Ratkó József halá-
lának 30. évfordulójára szeptember 13-án 16.30-tól a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Elõadók: Abonyiné Antal Anna,
Torma Mária, Dinnyés József.

LINNER DOKTOR – egy nem mindennapi orvos történe-
te, Bunda Fehér Rita filmje a kárpátaljai dr. Linner Bertalan-
ról – a Beregszászért Alapítvánnyal közös szervezésben – szep-
tember 13-án 16.30-tól a Városmajori Mûvelõdési Házban.

NYUSZIKALAND... A Burattinó Bábszínház elõadásai.
Szeptember 14-én 16.00: Nyuszikaland, 15-én 10.00: Ma-
kacska kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület
II. emelet.

ZENÉS ÁHITAT – Az evangélikus egyház ismét zenés áhí-
tatra hívja az érdeklõdõket: szeptember 15-én, vasárnap este
18.00 órakor az evangélikus nagytemplomba. Seres Zsuzsan-
na miskolci brácsamûvész Bach, Telemann, Händel, Beetho-
ven, Schumann, Massenet, Saint-Saens és Szokolay mûveket
fog elõadni.

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – Húsvét-szigetek – szeptem-
ber 16-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõ-
adó: dr. Sipos László, Forster-érmes fotográfus.

RINGATÓ – vedd ölbe, ringasd, énekelj! – foglalkozás szep-
tember 17-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Vezeti: Ferenczné Endresz Klára.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Pelyvás Gyöngyi festménykiállítá-
sa a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megtekinthetõ: szeptem-
ber 24-éig.

KIÁLLÍTÁS. Petróczi Viktória Úton útfélen a hit címû kiál-
lítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megtekinthetõ: szep-
tember 27-éig.

VERS – FORMÁBAN – Kádas Szilvia PhD illusztrátor, gra-
fikusmûvész, New York állam egyetemének (SUNY-Cortland)
tervezõgrafika tanárának kiállítása a Nyíregyházi Városi Ga-
lériában. Megtekinthetõ: október 9-éig, keddtõl szombatig
9.00–17.00 óra között.

ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA. Nyíregyháza MJV 2018.
évi Képzõmûvészeti Ösztöndíjasainak kiállítása a Pál Gyula
Teremben. Kiállító mûvészek: Gabulya Márta keramikus ipar-
mûvész, Balogh Géza festõ- és szobrászmûvész, Boros György
fotómûvész. Megtekinthetõ: október 10-éig.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL – Radvánszki Gáborral.
Szíria – a csodák birodalma. Szeptember 26-án 16:30 órától
a Városmajori Mûvelõdési Házban (Nyíregyháza, Városma-
jor utca 5.).

„MESEVILÁG HANGJAI” interaktív zenés délelõtt Bánhidi
M. Marcsy és Bánhidi Krisztián énekes, színész házaspár köz-
remûködésével szeptember 28-án, szombaton 10.30 órától.
A belépés ingyenes! Információ: VOKE Vasutas Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, Nyíregyháza, Toldi u. 23. Tel.: 42/504-490.

A TERMÉSZET VÁROSA
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Kajaani Város Önkormányzata sok szeretettel meghívja
„A természet városa – Kajaani négy évszaka” Kajaanin
Karmerakerho (Kajaani Fotóklub) digitális természet-
fotó- kiállítás megnyitójára.

Megnyitja: Jari Tolonen, Kajaani város polgármes-
tere. Megnyitó idõpontja: 2019. 09. 21., szombat 12.00
óra. Helyszín: Jósa András Múzeum (Nyíregyháza,
Benczúr Gyula tér 21.)

A kiállítás megtekinthetõ 2019. szeptember 29-ig,
a Múzeum nyitvatartási ideje alatt.

RETRO NYÍREGYHÁZA SOROZAT 8. RÉSZ

A NYÍREGYHÁZI VILLAMOS
1966-BAN

A nyíregyházi villamos 1966-ban

A képen a megyei tanács, vagyis a megyeháza épülete
látható a Beloiannisz térrel és a villamossal. Az egykori
Vármegyeháza tér 1952 és 1969 között Nikosz Beloian-
nisz görög kommunista mártír nevét viselte. Nyíregyhá-
zán 1911. augusztus 7-én indult el a villamosközlekedés.
A villamoskocsik az egykori huszárlaktanya közelében
lévõ MÁV-bérház mellõl indultak, érintették a vasútállo-
mást, majd elhaladtak a városháza elõtti Kossuth téren, a
megyeháza szomszédságában álló kis állomásig. Onnan
a Kossuth és a Sóstói úton, illetve a Sóstói-erdõn át Sóstó-
fürdõig tartott az út. A Nyíregyházavidéki Kisvasutak
(NyVKV) 1911-ben három villamoskocsit vásárolt a GANZ
gyártól a nyíregyházi villamosközlekedés beindításához.
Ezeknek a pályaszáma 51, 52 és 53 volt. Késõbb ezeket a
kocsikat többször is átszámozták, így az 53-as számú ko-
csiból 1956-ban a Bvill 883-as lett, amely a képen is lát-
ható az 1969-ben lebontott kis állomásépület elõtt. A kép
érdekessége, hogy a villamos után egy egytengelyes után-
futót is csatlakoztattak.

A  fotót a zöld Irodaház ablakából Bakonyi Béla készí-
tette 1966-ban a budapesti Képzõmûvészeti Alap Kiadó-
vállalata megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)

(Holmár Zoltán magángyûjteménye)

KÖTETBEMUTATÓ. Kópis Etelka Fényörvény az árnyak ten-
gerén címû kötetének bemutatója szeptember 17-én 16.30-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

SAKKSZAKKÖR szeptember 18-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

KÖTETBEMUTATÓ. Kulcsár Attila Felmérnõk címû köte-
tének bemutatója szeptember 18-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Bemutatja: Karádi Zsolt fõiskolai tanár.
Közremûködik: Illyés Péter elõadómûvész.

SÉFBÕL GYÜMÖLCSSZOBRÁSSZÁ – bemutatóval és kós-
tolóval egybekötött beszélgetés Kígyósi János világbajnok 3.
helyezett gyümölcsfaragóval szeptember 18-án 18.00 órától
a Városmajori Mûvelõdési Házban. Közremûködik:
Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója, Tatai Pál
gyümölcsfaragó és Barna László humorista Budapestrõl.

KIÁLLÍTÁS. Vincze András beszélgetéssel egybekötött ki-
állítása – 30 év tükrében életem állomásai – szeptember 19-
én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Beszélgetõ-
társ: Bihari Albertné.

CSEPEREDÕ MESEKLUB szeptember 19-én 16.30-tól a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

KEREKÍTÕ foglalkozás szeptember 20-án 10.00 órától a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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„TÁMOGASSUK EZT A NÉPFÕISKOLÁT,
MERT EZZEL MAGYARORSZÁGOT ÉPÍTJÜK”

Néhány nyíregyházi mûvész kezdeményezésére 1946
õszén megalakult a Bessenyei György Képzõmûvészeti
Népfõiskola. A megyei lapban jelentettek meg egy fel-
hívást, hogy várják azoknak a munkás-paraszt fiatalok-
nak a jelentkezését, akiknek nincs módjukban, hogy a
távoli fõvárosban tanuljanak. Mintegy 20 fõvel be is in-
dult a népfõiskola a Szent István u. 2. sz. alatti épület-
ben. Diószegi Balázs így fogalmazta meg a célját: „Nem
mûvészeket akar az iskola nevelni, hanem olyan embe-
reket, akik a mûvészet megértése és szeretete révén a
demokratikus Magyarország alappillérei legyenek”.

A népfõiskolát egy évig Õsz Dénes igazgatta, majd
Budapestre távozását követõen Berky Nándor lett az
igazgató, aki egyúttal a szobrászati osztályt is irányítot-
ta. Az alakrajzi osztályt Boros Géza és Diószegi Balázs
festõmûvészek, míg a grafikai osztályt Balogh József
vezették, aki egyúttal a mûvészettörténet elõadója volt.
Z. Szalay Pál anyagismeretet, Makkay László pedig nép-
rajzot tanított. Emellett oktattak közismereti tárgyakat,
sõt nyelveket is. A vidéki hallgatóknak a Béla utcai kol-
légiumban étkezést, a mûteremben szállást biztosítot-
tak. A Szent István utcai épületbõl a Vay Ádám és a Vésõ
utca sarkán lévõ házba költöztek, végül a Luther utca
egyik épületében kaptak helyet. 1948-ban szabadisko-
lává keresztelték át, majd 1953-ban átszervezéssel meg-
szüntették.

A növendékek már az elsõ év végén lehetõséget kap-
tak, hogy a Nyíregyházi Mûvészeti Hetek keretében szer-

vezett kiállításon alkotásaikkal szerepeljenek. Nagy meg-
tiszteltetés volt ez a számukra, hiszen a tanáraik mellett
olyan kiválóságoknak az alkotásait is kiállították, mint
pl. Aba Novák Vilmos és Benczúr Gyula. Ennek a kiál-
lításnak is köszönhetõen „legendás barátság szövõdött
a kis társaság tagjai között”, ahogyan erre Soltész Albert
visszaemlékezik.

A népfõiskola hallgatói közül többen felvételt nyer-
tek a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolára és a magyar
képzõmûvészeti élet részeseivé váltak. Emléküket 2004
óta tábla hirdeti a Szent István utca elején.


